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Mundane Astrologie   
Brengt actuele planeetstanden 
in verband met het 
wereldgebeuren.  
 
Deze reis door de naoorlogse 
jaren - de ismes en idealen, de 
angsten en obsessies  van de 
fifties tot heden - geeft een 
diepgaand inzicht in de werking 
van deze vormende krachten in 
onze eigen horoscoop.  
 
Vooral de mysterieplaneten, de 
later ontdekte verre planeten 
van ons zonnestelsel, blijken 
daarin een bijzondere rol te 
vervullen.  
 
Lees meer basisinfo astrologie 
bij: BASICS in astrologie en 
DE MYSTERIEPLANETEN:  
Uranus, Neptunus en Pluto, de 
spelmakers van het lot.  

       inspiratie  

MILLENNIUM:  
MUNDANE ASTROLOGIE  

 

SATURNUS EN DE MYSTERIEPLANETEN IN 

ACTIE IN DE WERELD VANAF 1945  
 

CYCLI: HET WERELDGEBEUREN  

Als je alle bijzondere samenstanden van de buitenplaneten op 

een rijtje zet met het wereldgebeuren ernaast, valt op hoe 

vormend ze zijn voor de tijdgeest. Hieronder een overzicht van 

enkele grote lijnen die dan tevoorschijn komen.  

De allergrootste cyclus is die van de planeten Uranus - 

Neptunus en Pluto samen: eens in de 4.000 jaar komen die bij 

elkaar in het teken Tweelingen. Binnen dit grotere geheel 

onderscheiden we de krachtige invloeden die uitgaan van de 

jaren dat ze conjuncties vormen: de 'alignment years'.  
 

Uranus-Neptunus cyclus: conjunctie eens in de 173 jaar 
Uranus (onafhankelijkheid, individualisme, bevrijding);  
Neptunus (eenwording, idealisme)  
Uranus-Pluto cyclus:  conjunctie eens in de plm 115 jaar  
Uranus (onafhankelijkheid, individualisme, bevrijding);  

Pluto (confrontatie met het verborgene en verdrongene, waaronder 
angst voor dood en vernietiging).  
Neptunus-Pluto cyclus: eens in de 490 jaar 
Neptunus (eenwording, idealisme) Pluto (confrontatie)  
 

DE GROTE LIJN: 1820 - 1993  
Culturele onderstromingen: grote veranderingen in bewustzijn  

Uranus -

Neptunus  
(individualisme + 

idealisme; cyclus 173 jr) 

Onafhankelijkheid en 

eenwording, utopische 

vernieuwing.  

Vorige cyclus: 1818- 1993  
Het congres van Wenen tekent de kaart van Europa opnieuw in na de val van Napoleon. Nederland en 
België één; Engeland en Rusland de nieuwe machthebbers in Europa, rivaliteit tussen Pruisen en 

Oostenrijk om de macht in Duitsland. (Deze conjunctie ging gepaard met een Neptunus - Pluto vierkant). 

Ontstaan en ontwikkeling van de publieke ruimte en de publieke opinie. Begin politiek maatschappelijke 

stromingen nationalisme, liberalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme. Voortschrijdende 

democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politieke proces. 

Huidige cyclus: 1993 - 2166  
Verenigd Europa met behoud van nationale soevereiniteit. Vrije verkiezingen in Zuid Afrika. Het Russische 

Rijk brokkelt af, China opkomende wereldmacht, Zuid Amerika eveneens in opkomst. Begin massaal 

gebruik van internet en mobiele telefonie; opkomst sociale media. Iedereen is met iedereen verbonden in 

een stortvloed van informatie en infotainment. (1993: introductie eerste Browser Netscape).  

Uranus -Pluto  
(individualisme + 

confrontatie; cyclus plm 

115 jr) Provocerende 

drang tot individualiteit 

en doorbreken van 

taboes  

Vorige cyclus: 1850 - 1963 
Het revolutiejaar 1848 nav sociale onrust overal in Europa. Publicatie van het Communistisch manifest. 

Wereldtentoonstelling in Londen laat de enorme vlucht zien die de moderne tijd aan het nemen is in 

communicatie en techniek en de fabricage van massa consumptiegoederen. Het treinverkeer nam een 
grote vlucht (vanaf 1825 in Engeland, 1e lijntje in Nederland in 1839 Amsterdam-Haarlem), uitvinding 

fotografie in 1839; 1e onderzeese telegraafkabel in 1858); aanleg van de kanalen van Suez en Panama.  

Hudige cyclus: 1963 - 2032; vierkant 2010/15  
Begin Hippietijd en Flower Power, breken met de seksuele moraal, gebruik van geestverruimende drugs, 

anti-autoritaire opvoeding, studentenopstanden in de VS, Amsterdam en Parijs, 'Mei68'. Culturele 

Revolutie in China. Technische doorbraken: opkomst computer, mobiele telefoon, internet, kernenergie.  

Neptunus -

Pluto  
(eenwording + 

confrontatie, cyclus 490 

jr). Ideële vernieuwing, 

transformatie, 
Collectivisering en 

psychologisering  

Vorige cyclus: 1399 - 1892  
Begin van de Renaissance, vooravond ontdekkingsreizen en godsdiensthervormingen. Westers Schisma; 

tijd van 2 pausen. In 1421 vertrekt een grote Chinese vloot om de wereld te onderwerpen, omzeilt Afrika, 

ontdekking van Amerika. Nadien keerde China door hofintriges naar binnen en liet de oceaan aan Europa.  

Huidige cyclus 1892 - 2384: uitgaand sextiel tot 2040. 'New Age' rond 1900: Reformbeweging, 

naaktcultuur, gymnastiekles, Montessori, Vegetarisme, opkomst diepte psychologie (Freud en Jung), 

radicale veranderingen in de schilderkunst (Kandinsky, Marc e.a.). Deze ontwikkelingen werden helaas in 

bloed gesmoord door de 1e Wereldoorlog (1914-1918) die een hele generatie jonge mannen wegvaagde.  

Deze onderstroom in nog duidelijk aanwezig in alles wat 'Spiritueel' en 'New Age' wordt genoemd.  

 



Jan de Graaf    uitgeverij  inspiratie    Wonderen gebeuren elke dag             3 

Apartheid  
Een Nederlands woord dat in 
vrijwel alle talen is overgenomen. 
Ontstaan tijdens de Saturnus-
Pluto conjunctie in 1948.  

CRUCIALE JAREN  

In de naoorlogse periode: 1945 - 2012  

Zie de buitenplaneten in werking tijdens alle grote 

evenementen. Wonderen gebeuren elke dag, gewoon 

voor onze ogen. Als we de actuele standen van de 

mysterieplaneten in verband brengen met cruciale 

momenten in de geschiedenis wordt dat overduidelijk. 

Ook voor je persoonlijke ontwikkeling is dit van 

belang. Soms is het nodig om jezelf te snappen via de 

tijdgeest - of er zelfs tegenin te gaan. Ga na wat er bij 

je geboorte zoal speelde in de wereld!  

 

Saturnus en de realiteit van macht en gezag  

De 'culturele onderstroom' van de mysterieplaneten 

krijgt vorm door Saturnus, de planeet van de structuur, 

de realiteit en de gevestigde orde. Hij maakt dromen 

waar of smoort ze in bloed. In bijgaande diagrammen 

zie je de cruciale jaren weergegeven als hij er aspecten 

mee maakt.  

De oude vorm, het vermolmde en corrupte bewind is 

vaak afzetpunt voor vernieuwing. Soms vervalt 

Saturnus in oude fouten: uit angst vreet hij zijn eigen 

kinderen op; soms is hij de zondebok, de oude dichter 

wordt belachelijk gevonden; niet zelden ook is hij 

opeens verrassend modern als iets ouds in een nieuw 

jasje wordt gestoken, zoals in de mode vaak gebeurt.  

De naoorlogse geschiedenis is een rijke bron van 

voorbeelden hoe dit werkt.  

 

Het wonder van scheiding  

            en hereniging: 1945 - 1993  

1947: Saturnus - Pluto conjunctie: het IJzeren Gordijn  

1989: Saturnus-Neptunus conjunctie: val van de muur.  

1993: Uranus-Neptunus conjunctie: eenwording Europa  

Dat in 1993 Europa één werd is net zo'n wonder als de 

val van de muur in 1989. Wonderlijk om te beginnen al, 

hoe de wereld verdeeld raakte in twee kampen: het 

imperialistische en kapitalistische westen en het 

volksdemocratische, communistische oosten.  

 

We kijken anno nu met ontzetting naar de operettevertoning in 

Noord Korea, de strakke parades, de schetterende trompetten, 

de juichende menigte, de triomfantelijke aankondigingen - maar 

tot in de jaren zestig was dit in het grootste deel van de wereld 

heel normaal: zowel Rusland, China, Nazi Duitsland, als later in 

Oost Duitsland en de meeste Oost Europese staten en niet te 

vergeten menig land in Zuid Amerika kenden een meedogenloze 

dictatuur met marcherende soldaten. Het 'vrije westen' was 

geen idee of hersenschim, maar realiteit.  

 

Dat in 1945 de Verenigde Naties konden worden opgericht en in 

1948 de Universele Verklaring van de Rechten Van De Mens kon 

worden ondertekend door vrijwel alle landen van de wereld is 

een godswonder; dat mogelijk werd door de verse herinnering 

aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Noch in 

de Koude Oorlogsjaren erna, noch in onze tijd, zou dit zijn 

gelukt.  

 

Laten we de verschillende fasen van onze recente geschiedenis, 

het emotionele, ideële en spirituele landschap van onze vaders 

en moeders, eens nalopen.  
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Het rode gevaar 
wordt zwart  

kaart van de geopolitieke 
verhoudingen van 1945 tot 1989 / 
1993. Dit simpele 'wij - zij' beeld is 
nadien volkomen versnipperd 
geraakt.  
 

Gezien de gigantische problemen 
(overbevolking, klimaatcrisis) is het 
verstandig eenheid bevorderende 
structuren (Verenigde Naties) te 
steunen om splijtzwammen te 
neutraliseren.  
 
Het gevaar is niet meer rood maar 
zwart: woede uit machteloosheid, 
complotdenken, utopische fan-
tasieën: de schaduw van het 
actuele Uranus-Pluto vierkant.  

De Atoombom  
en dreiging met  
nucleaire oorlog  

 
Dit is een van de vele proeven 
waarbij een eiland in de stille 
oceaan volkomen werd 
vernietigd. Dreiging met 

wederzijdse vernietiging bleek zo 
effectief, dat de oorlog uiteindelijk 
koud bleef.  
 
De BB (Bescherming Burger 
bevolking werd opgericht om bij 
een atoomaanval te kunnen 
optreden. Elke straat had zijn 
Blokhoofd.  
 
Er werden instructies uitgedeeld 
om bij een atoomaanval deuren 
en ramen gesloten te houden en 
onder de trap te gaan zitten. Ook 
een voorraadje conservenblikjes 
in de kelder zou uitkomst kunnen 
bieden.  
 
Alles beter natuurlijk, dan in 
machteloze wanhoop onder de 
trap de ondergang af te wachten.  

1945 - 1946 GEBOORTE NIEUWE STATEN EN  

OPRICHTING UN (VERENIGDE NATIES)  

 

1944 - 1945 Saturnus-Neptunus oppositie: 'beheersing en 

eenwording'  

1945 Jupiter-Neptunus conjunctie: 'optimisme en eenwording' 

Na de verschrikkingen van de tweede wereldoorlog was het 

voor iedereen duidelijk dat de mensheid zich geen derde kon 

veroorloven. De Verenigde Naties werd opgericht om vrede te 

bewaren en te bevorderen dat landen samen een oplossing 

kunnen vinden om internationale economische en sociale en 

humanitaire problemen op te lossen. Een platform voor debat in 

plaats van bataille.  

De aanzet begon op 25 april 1945 in San Francisco, waar 

vertegenwoordigingen van 50 landen bijeen kwamen om een 

Charter op te stellen. Op 24.10.1945 werd dit Charter 

geratificeerd door de vijf permanente leden van de 

Veiligheidsraad: Frankrijk, de Chinese Republiek, de Sovjet 

Unie, het Verenigd Koninkrijk en Amerika en door een 

meerderheid van de overige afgevaardigden. De eerste 

Algemene Vergadering met 51 landen was in Januari 1946 in 

Westminster Hall in Londen.  

1947 - 1948 geboorte nieuwe staten (Saturnus-Pluto 

conjunctie in Leeuw: beheersing en confrontatie).  

Ontstaan door scheuring: Pakistan en India; Noord en Zuid 

Korea, Israël en Palestina. Elke keer als Saturnus en Pluto weer 

een contact maken zie je hier de spanning hier weer oplopen.  

1948 - Apartheidswetten in Zuid Afrika  

Apartheid was het officiële systeem van rassenscheiding dat 

tussen 1948 en 1990 in Zuid Afrika in werking was. Nadat 

Nelson Mandela op 1-2-90 (g i na de val van de muur) na 27 

jaar gevangenschap uit de Victor Verstergevangenis werd 

vrijgelaten en met zijn partij ANC aan de macht kwam, werd de 

apartheid formeel opgeheven.  

In 1994 werden de eerste algemene, voor alle rassen 

toegankelijke, verkiezingen gehouden, waarna Mandela 

president werd.  

1948 - Ondertekening Rechten van de Mens  

Toch is er wat deze Saturnus-Pluto conjunctie betreft ook wat 

positiefs te vermelden. Pluto haalt de onderste steen boven, 

elke omwenteling kan zowel enge beesten als diamanten aan 

het licht brengen. Zo'n juweeltje is het UDHR, aangenomen op 

10 december 1948 (Jupiter 5° Steenbok driehoek Saturnus 6° 

Maagd). 

Sindsdien is 10-12 de dag van de Rechten van de Mens. Ik kan 

je aanraden om lid te worden van Amnesty International om 

dit initiatief te steunen en eraan bij te dragen dat de 

mensenrechten overal worden gerespecteerd.  

De Universal Declaration of Human Rights (UDHR) werd door de 

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen 

tijdens de zitting in het Palais de Chaillot in Parijs. Hij werd 

vertaald in 375 talen. Niet iedereen stemde voor: de meeste 

communistische landen, Saoedie Arabië (erkennen geen vrijheid 

van godsdienst) en Zuid Afrika (apartheid) stemden tegen.  

 

ONTWIKKELINGEN IN CHINA  

1949 Chinese revolutie (grote mars van Mao) en 

burgeroorlog, in 1949 gewonnen door de communisten onder 

Mao Zedong. Op 1 oktober 1949 werd de Volksrepubliek China 

uitgeroepen. In de horoscoop van dit land, ooit zo trots op 

eeuwenoude tradities, staat Saturnus, de planeet die daarover 

gaat, op 13° Maagd.  
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Mao, de grote roerganger 
Velen keken met ontzag en 
verwondering naar de 
wederopstanding van China na de 
ineenstorting van het keizerrijk 
en de bloedige burgeroorlogen.      
 
Zelfs toen de hoge prijs in 
mensenlevens die voor de 
hervormingen werd betaald 
bekend werd, bleven velen die de 
Communistische ideologie als een 
soort godsdienst aanhingen Mao 
door dik en dun verdedigen.  

China: Falun Gong &  
de genadeloze kant van een  

totalitair regime 
 

De Mars (14° Leeuw); Pluto 
(17° Leeuw) conjunctie in de 
horoscoop van China is een 
heftige stand die gemakkelijk 
kan leiden tot drastisch 
optreden, zoals we zagen toen 
Uranus hier in 1958 passeerde 
tijdens de Grote Sprong 
voorwaarts.  
 
Wat gebeurde er toen Uranus 
er zo'n 40 jaar later tegenover 
stond? Op 20 juli 1999 (Uranus 
op 15° Waterman) werd de 
Falun Gong verboden en 
begon een heftige nationale 
campagne tegen deze populaire 
nieuwe beweging.  
 
We kunnen er dus van uitgaan 
dat gematigd optreden niet tot 
de sterkste kanten van China 
hoort, zoals we al zagen in 
Tibet. Blijven hameren op 
naleving van de mensenrechten  
zal noodzakelijk blijven.  

Toen Uranus en Pluto daar midden jaren zestig aankwamen 

(een transit van Uranus-Pluto over radix Saturnus) werden deze 

oude tradities grondig verwoest tijdens de Culturele Revolutie.  

Maar, ook al eerder kwamen meedogenloze trekken aan het 

licht, o.a tijdens de Grote Sprong Voorwaarts.  

De Chinese staatshoroscoop  

China heeft pittige standen in de stichtingshoroscoop, onder 

andere een idealistische en ideologisch sterke Mercurius- 

Neptunus conjunctie en een taaie, 'alles of niets' Mars-Pluto 

conjunctie. Naast alle mooie dingen die je hierbij kunt bedenken 

zien we in deze jaren in China alleen de meest zwarte kanten 

tevoorschijn komen.  

Neptunus tilt je op een hoger plan maar kan je ook laten 

zweven in een utopische waan. En de samenstand van Pluto (de 

god van de dood) met de oorlogsgod Mars vraagt uiterste 

behoedzaamheid als het op het gebruik van geweld aankomt.  

Deze doortastende en tot het uiterste gespannen kant van 

China als staatkundige eenheid zullen we in de geschiedenis nog 

verschillende malen tegenkomen.  

Heb je als mens, als persoon in je horoscoop zo'n contact, dan 

zul je merken dat je beschikt over een enorme kracht, je bezit 

taaiheid, vechtlust en confronterend vermogen - maar ook 

moordlust als het je tegen zit. Als het goed is leer je om deze 

kracht positief te gebruiken. Voor een mens net iets makkelijker 

dan voor een heel land, maar niet onmogelijk. Wat China 

betreft blijft het zaak om op de mensenrechten te blijven 

hameren.  

1958 Grote Sprong Voorwaarts:  

Bij de Grote Sprong Voorwaarts in 1958 zie je als inspirator de 

conjunctie van Jupiter en Neptunus ('ruimte voor dromen, illusies. 

Messiasneigingen, onpraktisch'). Maar in die jaren activeerde een 

transit van de revolutionaire Uranus in de horoscoop van China ook 

de nietsontziende radix Mars-Pluto conjunctie.  

De even utopische als meedogenloos afgedwongen Grote Sprong 

Voorwaarts mislukte jammerlijk, door misoogsten ontstond 

hongersnood met naar schatting 20 tot 40 miljoen slachtoffers.  

Duidelijk werd, dat dictator Mao over lijken ging, net als Stalin. 

Tot in de jaren zestig werd dit in het westen door linkse, vooral 

communistische intellectuelen zoals Jean Paul Sartre 

goedgepraat als 'noodzakelijk kwaad'.  

 

1947 - 1991  

KOUDE OORLOG - EN DE DREIGING MET TOTALE 

VERNIETIGING  

Er ontstond polarisatie tussen de communistische wereld, geleid 

door de Sovjet Unie en de Westerse wereld, geleid door de 

Verenigde Staten. Hoewel er geen schot werd gelost was de 

dreiging van totale vernietiging door een kernoorlog in al deze 

jaren steeds op de achtergrond aanwezig. Hoogtepunten waren 

de blokkade van Berlijn (1948-1949), Oprichting Nato 1949, de 

Koreaanse Oorlog (1950-1953), Opstand 17-6-1953 in Oost-

Duitsland, de Vietnamese Oorlog (1959-1975) de Cubaanse 

Rakettencrisis (1962), de Sovjet oorlog in Afghanistan (1979-

1989).  

Angst en dreiging 

De dreiging uit het oosten was reëel; Russische raketten 

stonden in Oost-Duitsland op nog geen 500 kilometer van 

Amsterdam; een Russisch tankleger zou in 2 dagen door de 

Noord-Duitse laagvlakte kunnen stormen. Er waren voortdurend 

incidenten en de retoriek was grimmig. Er werden genoeg 

kernraketten aangemaakt om de hele wereld met alles er op en 
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Karl Marx 
(Trier 5 mei 1818 - Londen 14 
maart 1883) geboren tijdens de 
grote conjunctie van Uranus 
met Neptunus (eens in de 173 
jr., steekwoorden: 'onafhan-
kelijkheid en eenwording, 
utopische vernieuwing'.  
 
Misschien is er rond 1993 een 
nieuwe Karl Marx geboren? Dan 
kunnen we in 2023 een nieuw 
Manifest verwachten.  

DE SIKKEL EN DE HAMER 
 
Voor het communisme was dit 
het universele symbool van de 
werkende klasse: boeren en 
arbeiders.  
 
Symbolen kun je niet ongestraft 
zomaar gebruiken, zoals de Nazi's 
ondervonden toen ze het 
hakenkruis adopteerde. Ze kozen 
bewust niet het linksdraaiende 
kruis van groei en creativiteit, 
maar het rechtsdraaiende van  
dood en vernietiging.  
 

De sikkel of zeis is ook het 
symbool van Saturnus: hij 
ontmande er zijn vader Uranus 
mee toen die alleen nog maar 
monsters bleek voort te brengen. 
'De revolutie eet altijd haar eigen 
kinderen op' is uit te leggen als 
een variant hiervan.  
 
De hamer is het symbool voor 
Donar, de god die de Donderdag 
zijn naam gaf. Door met zijn 
hamer Mjöllnir op de wolken te 
gooien liet hij het onweren. In de 
Noordse mythologie wordt hij 
Thor genoemd; Hij is de zoon van 
Wodan (Odin) en hij werd 
opgevoed door bliksemgeesten.  
Donar is de reuzendoder.  

er aan wel 10x te vernietigen. Het is een wonder dat nooit 

iemand op de verkeerde knop heeft gedrukt.  

Enige winst was, dat de aanhoudende dreiging er toe heeft 

bijgedragen dat oude vijandschappen in Europa werden 

bijgelegd en gedacht kon worden aan een Gemeenschap van 

staten, later aan een Unie.  

1956 - Hongaarse en Poolse opstand  

Uranus vierkant Neptunus / Jupiter conjunct Pluto.  

Diepe indruk maakte de Hongaarse opstand tegen het door 

Rusland opgelegde Communistische regime. Russische troepen 

trokken Boedapest binnen en hadden de revolutie binnen een 

paar dagen neergeslagen. Datzelfde gebeurde in Poznan, Polen.  

1961 Berlijnse muur  

(Jupiter - Saturnus conjunctie: optimisme en beheersing)  

'Braindrain': tussen 1949 en 1961 lieten 2,6 miljoen Oost-

Duitsers alles achter om in het Westen een vrijer bestaan te 

zoeken (Jupiter). In 1961 werd een begin gemaakt met het 

bouwen van een prikkeldraadversperring dwars door Berlijn, om 

het vluchten onmogelijk te maken. Later werd dit uitgebreid tot 

een muur. (muren vallen onder Saturnus).  

 

1945 - 1989  

COMMUNISME versus KAPITALISME  

Tijdens de koude oorlog draaiden overal de propaganda 

machines op volle toeren. Het was niet gemakkelijk om een 

goed beeld te krijgen en je een weloverwogen oordeel te 

vormen over de stand van zaken. Ook nu nog zie je mensen in 

een kramp schieten als het om 'links' tegen 'rechts' gaat. 

Neptunische idealen voor een betere wereld streden met de 

belangen van de bezittende klasse.  

Wie het 'Communistisch Manifest' (1848) en 'Das Kapital' 

(1867) van Karl Marx gelezen heeft weet dat hij zich baseert op 

feiten: er was in de 19e eeuw een ongelofelijke misère onder de 

lagere klassen. Hij geeft ten hemel schreiende voorbeelden, 

vooral uit het Engeland van na de Industriële Revolutie. Marx 

verbindt hieraan een theorie: de arbeidersklasse (de 

proletariërs) wordt uitgebuit, maar zal tenslotte in opstand 

komen om de productiemiddelen zelf in handen te krijgen en tot 

een eerlijke verdeling te komen van geld, macht en middelen. 

Tot verbazing van iedereen vond deze revolutie inderdaad 

plaats, maar wel op de verkeerde plek - niet in het 

geïndustrialiseerde westen maar in 1917 in het arme 

boerenland Rusland. In het westen waren de omstandigheden 

inmiddels drastisch verbeterd.  

 

Geloof is opium voor het volk 

Een beroemde uitspraak van Marx is, dat geloof opium is voor 

het volk. De kerk maakt mensen gedwee, hield ze in een 

afhankelijke positie en was meer op de hand van de gevestigde 

orde dan bereid, als Jezus, de geldwisselaars uit de tempel te 

gooien.  

Marx wilde de mensen wakker schudden, maar voor zijn utopie 

van een glorieuze stralende toekomst zijn miljoenen de dood 

ingejaagd. Dit 'seculiere opium' is nog steeds tot benevelen in 

staat, alhoewel het eigenlijk moeilijk is voor te stellen, dat in 

West Europa na de oorlog zoveel intellectuelen het 

communisme door dik en dun bleven steunen. Pas nadat in 

1973 de 'Goelag Archipel' werd gepubliceerd begon men zich te 

realiseren dat het marxisme net zo erg was als het fascisme.  

Hoogtepunten van de Saturnus - Neptunus cyclus 

In het revolutiejaar 1917 was de Saturnus (realiteit) - 

Neptunus (dromen) conjunctie actief. Tussen 1929 en 1932 
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Tiffany: 'Education' 
(detail) Yale university 

werd door Stalin de 'collectivisatie' ingevoerd; het land en de 

bezittingen van de koelakken (kleine boeren) werd afgenomen 

en enkele miljoenen werden met hun families gedeporteerd 

naar kampen in Siberië. Naar schatting vonden tot 10 miljoen 

mensen de dood door ontbering en honger. Bij de tweede 

conjunctie in 1952 was de Koude Oorlog op zijn hevigst 

(McCartyisme en 'Communist scare' in de VS) bij de derde in 

1989 viel de muur en stortte het communisme in Oost Europa 

volledig in. Tijdens de oppositie in 2006 zagen we hoe de 

droom de werkelijkheid opnieuw wist te bezweren met de 'real 

estate boom': door te gokken op stijgende prijzen konden 

hypotheken worden verstrekt aan mensen die dat niet konden 

betalen. Anderzijds probeerden realistische anti-globalisten met 

demonstraties de vernietigende droom van grenzeloos 

liberalisme en kapitalisme door te prikken.  

 

CULTURELE ONDERSTROOM 1892 - 2384:  

                             EEN NIEUWE RENAISSANCE?  

 

De eerste 'New Age;' rond 1900  

In de 19e eeuw was opkomend nationalisme belangrijk; de 

gehele 20e eeuw werd gekenmerkt door de strijd tussen ismes. 

Misschien zijn dit wel de godsdienstoorlogen in een modern 

jasje.  

 

Rond 1892 was de unieke samenstand van Neptunus met 

Pluto op 8° in het teken Tweelingen (conjunctie eens in de 490 

jr.; in orb van 8° van 1887-1898) Eenheid en Transformatie, 

Collectivisering en Psychologisering zijn steekwoorden. Deze 

cyclus duurt van 1892 tot 2384 en heeft een subtiele, 

onderliggende invloed op de cultuur. Beide planeten vormen tot 

2040 een sextiel aspect. De laatste samenstand rond 1400 

wordt in verband gebracht met de Renaissance. Vanaf 1892 (La 

Belle Epoque) zie je een fantastische culturele opleving in kunst 

en mode maar vooral in een hang naar bezieling als 

tegenhanger voor de verzakelijking die de pre-moderne tijd met 

zich had gebracht.  

Dit werd aangewakkerd doordat ook de cyclus van Uranus -

Neptunus (cyclus: 1818- 1993) een hoogtepunt bereikte: 

halverwege deze cyclus stonden deze beide planeten van 

januari 1905 tot februari 1912 tegenover elkaar.  

 

Jugendstil, Reform, Art Nouveau en Naaktcultuur:  

de wortels van New Age  

De reformbeweging, die rond 1900 vooral in Midden Europa 

opkwam, had ook in Nederland veel invloed. 

Natuurvoedingswinkels, tot voor kort aangeduid als 

'Reformwinkels', stammen uit deze periode, maar ook de 

gymnastiekles op school, bepaalde schooltypen als Vrije School, 

Jenaplan- en Montessori-onderwijs, de Olympische spelen, 

Vegetarisme en Dierenbescherming, Alternatieve Geneeskunde 

waaronder Homeopathie, de doorzonwoning en het naaktstrand. 

Veel van wat nu 'New Age' heet vond zijn oorsprong in, of 

bouwde voort op, ideeën uit deze periode.  

 

In Duitsland stonden al deze vernieuwingen bekend als 

'Lebensreform'; een omvattende 'New Age' beweging, met net 

zo'n mix van verstandige en halfbakken ideeën als we 

momenteel op internet kunnen vinden. Ook toen veel aandacht 

voor gezond leven en gezonde, eerlijke voeding, strakke 

vormgeving, en zoiets als mensen (vrouwen) rechten.  
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Reiner Maria Rilke: 
zijn grafschrift ..  

 
Rose,  

oh reiner Widerspruch,  
Lust,  

Niemandes Schlaf zu sein  
unter soviel Lidern.  

 
(Lidern is zowel ooglid, bloemblad 

als lied. Zijn ogen zijn voor 
eeuwig gesloten, hij slaapt, zoals 
het hart van de roos toegedekt is 

met blaadjes. Leven en dood 
grijpen in elkaar in zuivere 

tegenspraak: de dichter leeft 
voort in zijn lied en slaapt dus 

niet -  
Onvertaalbaar dus, kijk maar 
naar deze Engelse poging:   

 
Rose,  

Oh Pure Contradiction,  
Joy  

of being No-one's sleep,  
under so many lids.  

Natur als Resonanzraum 

der Seele 
Sexualreform und neues 
Geschlechterverhältnis.  
Die Lebensreform. Entwürfe zur 
Neugestaltung von Leben und 
Kunst um 1900. (Ausstellungs-
katalog Institut Mathildenhöhe 
Darmstadt).  

Vaak eerder reactionair dan vernieuwend  

Uit onvrede met het heersende materialisme en de daardoor 

ontzielde wereld ontstond een sterke hang naar immateriële 

waarden. Grondthema was 'terug naar de natuur' en het 

terugbrengen van geest en bezieling in het dagelijks bestaan. 

Veel hiervan was, net als nu, eerder anti-modern en reactionair 

dan vernieuwend. Er werden op allerlei terreinen verenigingen 

opgericht waarin aansluiting werd gezocht bij een geïdealiseerd 

verleden.  

 

Men trok 'de vrije natuur' in om te kamperen en 'één te worden 

met het al', de titel van een beroemd schilderij van Ferdinand 

Hodler met de afbeelding van een naakte vrouw die mediteert in 

een bos. De Freikörperkultur deed opgang, met groepen 

mensen die zich Naturisten of Nudisten noemden en hier en 

daar zelfs bloot over straat gingen om hun zaak, het toenmalige 

'Nieuwetijds Denken', uit te dragen.  

Het vrouwelijke silhouet veranderde compleet; het korset werd 

afgeschaft en zogenaamde 'reformkleding' aanbevolen: los 

hangende jurken, het soort hobbezak waarin steevast de 

vrouwen werden afgebeeld die voor vrouwenkiesrecht 

demonstreerden. Jugendstil, elders 'Art Nouveau', 'Tiffany' of 

'Liberty style' genoemd beheerste de wereld van mode, 

architectuur, kunst en gebruiksvoorwerpen.  

 

Visie, nieuwe ideeën en enthousiasme  

Het is de tijd van revolutionaire schrijvers als FRIEDRICH 

NIETZSCHE, die met aansprekende boektitels als 'Umwertung 

aller Werte' (Herwaardering  van alle waarden) en 'Die Wille zur 

Macht' (de wil tot macht) de weg wees naar een nieuwe moraal 

en een nieuwe wilskrachtige mens die de Christelijke waarden 

van deemoed en onderwerping aan de kerk heeft afgeschud; en 

van de grote bevlogen opera's van RICHARD WAGNER, met 

duistere, mystieke titels als 'Der Ring de Nibelungen' en 

'Götterdammerung' (Godenschemering) waarmee hij teruggreep 

op Germaanse en Noordse motieven uit het westerse 

mythologie.  

 

Ook de mystieke stem van RAINER MARIA RILKE wordt nog 

steeds gehoord. Freud en Jung waren in opkomst (Die 

Traumdeuting dateert van 1899). De schilderkunst maakte een 

ongekende bloei door. Wassily Kandinsky, Franz Marc en talloze 

anderen vertolkten een totaal nieuwe manier van kijken naar de 

wereld.  

 

CULTUUR IN BLOED GESMOORD  

Deze hele ontwikkeling werd in bloed gesmoord door de eerste 

wereldoorlog, waarin een hele generatie jonge mannen werd 

weggemaaid. Franz Marc was 36 toen hij sneuvelde bij Verdun, 

één van de 700.000 soldaten die daar zijn omgekomen. De 

chaos in Duitsland na de eerste wereldoorlog en het 

revanchisme van Frankrijk en Engeland (ze eisten zulke hoge 

herstelbetalingen dat Duitsland failliet ging; een brood kostte op 

een gegeven moment een miljard Mark) leidde regelrecht naar 

de opkomst van een op wraak beluste Hitler. (De V in de naam 

van de V1 en V2-raketten die op Antwerpen en Londen werden 

afgeschoten staat voor Vergeltung).  

 

SATURNUS IN ACTIE  

Een rijtje conjuncties en opposities van Saturnus met de 

mysterieplaneten geeft vergelijkingsmateriaal voor het plotten 

van trens in de toekomst.  
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NON-PROLIFERATIE 
in 2020? 

 
Het is niet gelukt om de 
verspreiding van kernwapens 
tegen te gaan. Hoewel het 
natuurlijk hypocriet is - waarom 
het ene land wel en het andere 
niet - is er veel voor te zeggen 
om te blijven proberen om 
zogenaamde schurkenstaten te 
beletten om ze in handen te 
krijgen.  
 
Angst, eigenbelang en trots zijn 
volgens de geschiedschrijver 
Thucydides de drie oorzaken 
van oorlog. Niemand is met een 
dergelijke vernietigende kracht 
te vertrouwen en het is dus 
beter om er naar te streven alle 
kernwapens uit te bannen.  

SATURNUS - URANUS: (doorbraken)  

1942 ommekeer in de 2e wereldoorlog: Nazi Duitsland 

verslagen bij Stalingrad; zeeslag bij Midway in de Pacific 

bezegelt het lot van Japan, Montgomery wint de slag bij El 

Alamein. Eerste kernreactie, project van start om een 

atoombom te maken.  

1964-67 Oppositie: culturele revolutie, o.a. in China, escalatie 

van de oorlog in Vietnam, 6 daagse oorlog tussen Israel en 

buurlanden. Dekolonisatie en ontstaan nieuwe staten in Afrika  

1987/9: glasnost (openheid) en perestroika (hervorming) 

2008/10 Oppositie: Kredietcrisis, Wikileaks  

2032 ? opnieuw vorm geven aan de noodzaak tot vernieuwing  

 

SATURNUS - PLUTO (anti autoritaire actie; buigen of barsten)  

1947/8 gewelddadig ontstaan nieuwe staten; IJzeren Gordijn.  

1965/6 Oppositie: wereldwijde culturele revolutie  

1981/2 Wapenwedloop en Vredesdemonstraties; massale 

stakingen in Polen. Deng Xiao Ping opent China voor 

buitenlandse handel met zijn programma Gaige Kaifang 

(hervorming en openheid; dezelfde termen die Michael 

Gorbatsjov een aantal jaren later zou gebruiken). Margaret 

Thatcher (de 'Iron Lady', ze had een Jupiter-Pluto oppositie in 

haar radix als gereedschap) in gevecht met de vakbonden en de 

Argentijnen (Falkland Oorlog)  

2001/2 Oppositie: 'War on Terror'; schaamteloos kapitalisme.  

2020 ?  

 

SATURNUS - NEPTUNUS (droom en werkelijkheid; paranoia 

en wanen; m.a.w. Saturnus probeert zich te beschermen tegen 

de verbeelding van Neptunus).  

Als je een Saturnus - Neptunus aspect hebt in je horoscoop zul 

je dat zeker herkennen.  

1952 - Paranoia in de VS: de 'Red Scare', de Rode Angst. De 

Republikeinse Senator Joseph McCarthy ontketende een 

heksenjacht op communisten (mensen met linkse 

sympathieën). Vele carrières van o.a. filmsterren werden 

gebroken door de wilde paniek die 'McCarthyism' veroorzaakte. 

Duizenden critici, homos, feministes, artiesten werden op de 

zwarte lijst gezet en verloren hun baan.  

Tijdens het hoogtepunt in 1954 (Uranus-Neptunus vierkant) 

keken miljoenen Amerikanen hoe hij tijdens een hearing wilde 

beschuldigingen uitte zonder enig bewijs. Hij werd door de 

Senaat officieel berispt en stierf als alcoholist in 1957.  

1952 Paranoia in Rusland: er waren 'Zuiveringen' ('het complot 

van de dokters') waarbij verschillende voornamelijk Joodse 

artsen ervan werden beschuldigd Sovjet leiders waaronder Jozef 

Stalin te willen doden. Antisemitische provocatie en 

showprocessen tegen Joodse organisaties volgden. De acties 

stopten na de dood van Stalin op 5 maart 1953. De 

omstandigheden rond zijn dood zijn nooit opgehelderd, 

waarschijnlijk is hij door zijn eigen mensen vermoord.  

1970/2 Oppositie: Watergate complot en cover-up; corrupte 

overheid. Hippie Cultuur, Flower power, begin Punk.  

1989 val van de Berlijnse muur  

2006/7 Oppositie: de zwendel met hypotheken leidend tot de 

kredietcrisis  

2026 ? 
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Journalistiek:  
de vierde macht  

tot 2020  
 
Uranus en Pluto zijn brekers, 
geen bouwers. Hopelijk breken ze 
dood hout af en laten ze de kern 
intact.  
 
Een onafhankelijke, vrije Pers die 
onderzoek doet en zich bij de 
feiten houdt (en niet leeft van 
leugenachtige hetzes en 
populistische propaganda) is voor 
een democratie van 
levensbelang.  
 
Zo'n Pers staat in dienst van goed 
burgerschap. Het grote publiek 
laat zich informeren door 
verschillende kranten te lezen en 
zo goed beslagen ten ijs te 
komen als er gekozen moet 
worden.  
Zonder vrije nieuwsgaring is elke 
democratie een farce. Voorbeeld: 
het Italië van mediamagnaat 

Berlusconi is hard op weg om er 
een te worden.  
 
Helaas, steeds minder mensen 
lezen de krant. Een gratis krant is 
geen krant, want niet 
onafhankelijk. Hetzelfde geldt 
voor gratis nieuws op internet. 
 
De antiautoritaire Uranus-Pluto 
conjunctie van de jaren zestig 
speelt ons parten: alle gezag 
wordt gewantrouwd en dus heeft 
ook de journalist aan autoriteit 
ingeboet.  
 

Burgerjournalistiek  
De Volkskrant heeft in 2011 zijn 
blogrubriek opgeheven. Die werd 
in 2004 opgericht voor een 
vruchtbare uitwisseling tussen 
bloggers en de krant. Burger-
journalistiek zou erdoor worden 
bevorderd.  
Dit is volledig mislukt. Geen enkel 
stuk voldeed aan de hoge 
kwaliteitseisen die de redactie 
stelt.  
 
Erger nog, het blog bleek voor 
velen een podium voor het lozen 
van bagger, elkaar pesten, 
uitschelden en bedreigen. Er kon 
zelfs maandenlang een 
pedofielenclub ongestoord zijn 
gang gaan. Kortom: een 
speeltuin zonder toezicht werkt 
niet.  
 
We kunnen burgerschap actief 
uitoefenen door onze krant te 
kopen - dat wil zeggen, 
onafhankelijke en degelijke 
journalistiek te steunen in onze 
strijd tegen onzin.  
 

TIRANNIE VERSUS DEMOCRATIE  

Retrospectief op de ideologieën van de 20e eeuw  

Fascisme, Stalinisme en Maoïsme, maar ook op 

Kapitalisme en Liberalisme.  

De 20e eeuw is de eeuw van de ismes en het ietsisme. Religie is 

op de terugtocht, het seculiere bestaan kent zogenaamd geen 

hogere macht, mystieke droom of heiligheid meer.  

In het boek Herinnering aan het kwaad, bekoring van het goede 

analyseert de historicus Tzvetan Todorov wat naar zijn mening 

de essentie van de twintigste eeuw is: het kwaad. Dat wil 

zeggen, het totalitarisme zoals zich dat in twee vormen heeft 

voorgedaan, nazisme en communisme. De democratie heeft 

weliswaar een einde aan de totalitaire regimes gemaakt, maar 

de herinnering aan het kwaad wordt zowel gebruikt als 

misbruikt. Bovendien is de democratie ondanks - of juist door - 

haar overwinning niet immuun voor wat Todorov 'de bekoring 

van het goede' noemt, die tot de cultus van de morele 

correctheid en tot rampzalige militaire interventies kan leiden. 

Deze verschijnselen verduidelijkt hij aan de hand van concrete 

voorbeelden. (Uit een boekbespreking van Herinnering aan het 

kwaad, bekoring van het goede, Tzvetan Todorov, Atlas, 2002)  

 

TOTALITAIRE REGIMES  

Gemeenschappelijke kenmerken van totalitaire regimes zijn 

intimidatie, het gebruik van eufemismen (zoals de 

'Eindoplossing' (Endlösung) waarmee de moord op 6 miljoen 

joden werd bedoeld) en propaganda. Door de greep van de 

machthebbers op de herinnering kregen totalitaire regimes 

greep op het heden. Dat is een groot verschil met de 

democratie waar men het recht heeft om zelfstandig kennis te 

verwerven en toegang te krijgen tot het verleden. De 

belangrijkste taak van het ondergrondse verzet in de Sovjet-

Unie, de samizdat, was dan ook de reconstructie van het 

verleden als daad van verzet tegen de macht. Daarbij vochten 

ze een dubbele strijd: enerzijds tegen hun onderdrukkers zelf 

en anderzijds tegen westerse opiniemakers die het 

communisme bleven verdedigen.  

In de ban van een isme  

Tal van westerse intellectuelen als Eduard Herriot, Romain 

Rolland, Bernard Shaw en later Jean-Paul Sartre werden 

uitgenodigd in de toenmalige Sovjet-Unie en keerden 

enthousiast terug nadat ze 'modelkampen voor de 

heropvoeding' hadden bezocht. Ze bleven blind en doof voor de 

waarheid ook toen die via allerlei kanalen het westen 

binnensijpelde. Na de oorlog was anti-fascisme de enige politiek 

correcte houding. Daardoor won het communisme aan prestige. 

Huidige moralisten wijzen naar Pinochet als toonbeeld van 

kwaad, maar nooit naar Castro, Stalin en Mao. Meer nog, 

jarenlang werden de sceptici van het communisme verdacht van 

fascistische sympathieën.  

 

Belichaming van het kwaad:  

HET BLOEDBAD VAN KATYN  

Een typisch voorbeeld was de slachting van 22.000 Poolse 

krijgsgevangen officieren bij Katyn die 45 jaar lang in de 

schoenen van de nazi's werd geschoven maar (intussen feitelijk 

bewezen) gebeurde door de Sovjets. De ethiek was in het 

communisme net als bij het Nazisme volledig ondergeschikt aan 

de politiek. Door de Poolse elite te elimineren had men vrij spel 

om er het communisme in te voeren.  

Navrant detail: de Poolse elite werd opnieuw geëlimineerd bij 

de herdenking van Katyn … De huidige Russische regering heeft 
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de slachting van Katyn in 1990 toegegeven als één van de 

misdaden onder het bewind van Stalin. Bij de herdenking van 

het bloedbad op 7 april 2010 was premier Poetin als eerste 

Russische leider bij een herdenking aanwezig, met de Poolse 

premier Tusk. Voor de herdenking vloog de Poolse president 

Lech Kaczynski met een groot gevolg van hoge Poolse militaire 

en civiele autoriteiten naar Katyn om de plechtigheid bij te 

wonen.  

Het vliegtuig stortte neer en alle inzittenden kwamen om. Niet 

verwonderlijk, dat opnieuw aan een complot werd gedacht. Wel 

verwonderlijk, hoe het lot al je denken op zijn kop kan zetten 

over gerechtigheid en  de zin van het leven.   

 

De onmenselijkheid van Communisme en Fascisme  

In zijn boek toont Todorov aan hoe dicht het communisme en 

het fascisme tot elkaar stonden. Deze visie is belangrijk omdat 

ze regelrecht ingaat tegenover diegenen die het marxime steeds 

hebben verdedigd als zijnde de tegenpool van het fascisme. 

Onder hen tal van linkse intellectuelen zoals Jean Paul Sartre en 

Maurice Merleau-Ponty die met hun vergoelijking van de 

misdaden van Lenin, Stalin, Mao en Castro in wezen tal van 

mensen, waaronder heel wat collega-schrijvers in de steek 

lieten.  

 

"DE NAZI'S WAREN MENSELIJK.  

En het menselijke in hen was hun onmenselijkheid"  

Aldus de Joods Russische schrijver Romain Gary. Als jood 

geboren in Rusland en na omzwervingen in Vilnius, Warschau 

en Frankrijk sluit hij zich aan bij 'France Libre' van Charles De 

Gaulle en strijdt hij de hele oorlog in de luchtmacht. Nadien 

begint hij te schrijven. Daarmee doorbreekt hij de idee van het 

absoluut goede en kwade. Ook partizanen geraakten besmet 

door het kwaad waartegen ze streden. Gary zegt daarom, dat 

aanzetten tot heldendom verkeerd is. De overwinnaars lopen 

immers het gevaar verblind te blijven en het kwaad alleen bij 

'de anderen' te zien en het in zichzelf te negeren. "De bommen 

die ik van 1940 tot 1944 boven Duitsland heb laten vallen, 

hebben misschien een Rilke, een Goethe of een Hölderlin in de 

wieg gedood", waarmee hij aangeeft dat zelfs de 

rechtvaardigste zaken niet altijd vrij van schuld zijn. Gary trok 

dit later door naar het meer actuele racisme dat hij bij geen 

enkele groep als een exclusieve eigenschap zag.  

Zijn essentiële boodschap is dat het verleden niet het heden 

mag verduisteren; niet dat het verleden onbelangrijk is maar 

het mag nooit een verantwoording worden voor nieuwe 

onrechtvaardigheid. "Het leven is er om steeds opnieuw 

begonnen te worden."  

 

1962 - 1969 Uranus - Pluto  

WERELDWIJDE CULTURELE REVOLUTIE  

Eens in de 150 jaar komen Uranus en Pluto bij elkaar. De 

conjunctie duurde van augustus 1962 tot juni 1969; 

steekwoorden: 'bevrijding en confrontatie'. Bovendien was er in 

die periode een oppositie met Saturnus van 1965 - 1968  

 

De sixties: anti autoritaire actie  

Uranus bevrijdt zich van alles wat knelt. Pluto brengt diepgang - 

dat wil zeggen, hij sleurt je mee de diepte in en het is maar de 

vraag hoe je leven er uitziet als je weer boven komt. Saturnus 

(beheersing, bestuur, gezag) probeert dit alles in goede banen 

te leiden, maar wordt alleen al daarom een focus voor verzet, 

iemand om je tegen af te zetten. Zo vervult Saturnus altijd een 
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Rode Garde 
was een burgerbeweging die 
bestond uit jongeren met rode 
armband en gekleed in 
legerkleurige kleding met zware 
koppel (onmisbaar om 
'Vijanden van het Volk' mee af 
te ranselen).  
 
Ze werden door Mao 
aangemoedigd het 'oude China' 
te vernietigen. In de praktijk 
kwam dit neer op het vernielen 
van eeuwenoude tempels, het 
plunderen en vernielen van 
kerken en het bestormen van 
scholen, fabrieken en 
partijgebouwen.  
 

Vervolgens vielen de gardes 
mensen aan die als verraders 
van het Maoïsme werden 
beschouwd.  

Hippie Cultuur  
Nieuwe ideeën over vrijheid en 
het doel van het leven werden 
ontleend aan het Boeddhisme 
en nieuwe psychologische 
inzichten van Abraham Maslov, 
Carl Gustav Jung, Fritz Perls en 
anderen. 'Make love, not war' 
was een diep gevoelde 
waarheid. Algemeen was het 
verlangen naar 
zelfverwerkelijking - worden 
wat je in wezen bent. Deze 
gedachten zijn over vrijheid en 
het kiezen van je eigen 
bestemming zijn vooral in het 
westen een durende erfenis uit 
deze periode. Al was het in 
sommige dorpen maar zoiets 
baanbrekends als gemengd 
zwemmen.  
 
Ironisch natuurlijk, dat zowel 
de hippie cultuur als de rode 
garde in China deze 
wereldwijde culturele revolutie 
vertegenwoordigden.  
 

Peace, man 

belangrijke functie in het concreet en zichtbaar maken van wat 

er speelt.  

Inderdaad: Provo, de anti-autoritaire studentenopstanden in 

Amsterdam en Parijs, de kont tegen de krib. Ik las onlangs nog 

een incident in een klooster, waar novicen die met harde hand 

gehoorzaamheid moesten leren ('de geest versterven') in 

opstand kwamen. Dat was in 1965. Een tijd van grote 

veranderingen dus, en niet alleen in het westen.  

Momenteel wordt dikwijls betoogd, dat in deze jaren veel 

natuurlijk gezag verloren is gegaan. Niemand laat zich meer wat 

zeggen - maar ook de zelfdiscipline is verminderd. Bovendien 

verwachten mensen dat de overheid altijd en overal klaar staat 

om te helpen, onheil te voorkomen en te redden,kansen te 

scheppen. Toch een soort Big Brother - om je daar vervolgens 

tegen af te zetten.  

 

1963 - 1966 Culturele Revolutie in China en oprichting 

Rode Garde  

(Bron: Wikipedia) Mao beschuldigde alle kunstvormen - opera, 

theater, volkskunst, muziek, beeldende kunst, dans, film, 

poëzie en literatuur ervan 'feodaal', 'kapitalistisch' en 'vunzig' te 

zijn. In februari 1964 stelde hij: 'Gooi alle zangers, dichters, 

toneelschrijvers en schrijvers de steden uit, geef geen voedsel 

voor hen die niet weggaan.' Hij voegde nu tempels en oude 

graftombes toe aan zijn lijst en klaagde erover dat zijn bevel 

niet snel genoeg uitgevoerd werd.  

Ook drong hij aan op de vernietiging van alle tuinen: 'Bloemen 

kweken is een overblijfsel uit de oude maatschappij.' Op 14 

april 1966 werd het "Dood aan de Cultuur" manifest van 

Madame Mao (zijn derde vrouw Jiang Qing) openbaar gemaakt 

in opdracht van Mao en in overleg en met de onmisbare 

goedkeuring van legerleider Lin Biao, waarna al spoedig 

aangevangen werd met de Grote Zuivering die de "Culturele 

Revolutie" nu eenmaal was. Bij de uitvoering hiervan kwam 

opnieuw de genadeloze energie van de radix Mars - Pluto 

conjunctie naar voren in de terreur van de Rode Gardisten.  

 

1966 De Rode Garde  

Iedereen die oudere literatuur of westerse boeken bezat werd 

verdacht een kapitalist te zijn die 'behandeld' moest worden. 

Huizen werden 'doorzocht' op dit soort werken (geplunderd en 

vernield) en hun bewoners vernederd, verbannen of erger. 

Gardisten werden vanuit het hele land (gratis) vervoerd naar 

Peking waar ze vrijwel dagelijks toegesproken werden op het 

Tiananmen (Plein van de Hemelse Vrede), vaak door Mao 

Zedong zelf of door andere leden van de Kleine Groep Voor de 

Culturele Revolutie. Daarna werden ze in bussen en open 

vrachtwagens, revolutionaire liederen zingend en zwaaiend met 

vaandels met Maoïstische leuzen teruggevoerd naar hun eigen 

steden en dorpen om met toegenomen ijver de gewenste 

terreur uit te oefenen.  

 

De jongeren vernederden, martelden en vermoordden hun 

eigen leraren en zelfs hun ouders. In deze sfeer van chaos en 

paranoia vonden tienduizenden de dood. Alhoewel de Culturele 

Revolutie in de jaren zeventig officieel was voltooid, zette de 

partij het beleid voort om dissidenten naar de kaderscholen te 

sturen. Maar in feite waren deze scholen niets anders dan 

werkkampen waar critici gehersenspoeld werden om het 

communisme kritiekloos te aanvaarden.  
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Andy Warhol 
Met zijn visie op Marilyn 

Punk en Popart 
Punk en Popart komen voort uit 
de Hippie tijd. Hier een aantal 
epigonen in Japan anno 2006. 
Ook mode werd een mix van 
allerlei stijlen.  

1963-1969  

CULTURELE REVOLUTIE IN HET WESTEN:  

Hippie Cultuur, Flower power en Provo Beweging  

De Culturele Revolutie nam in het westen een geheel andere 

vorm aan. Hippies worden gezien als de initiators van de 'flower 

power' beweging, die zich in Amerika verbond met het verzet 

tegen de oorlog in Vietnam, maar in wezen met alle vormen van 

verzet tegen autoritair bestuur, regels en geloof. De geest van 

rebellie en anarchie was wereldwijd. De revolutie trof ook alle 

lagen van de maatschappij, niet alleen mode, muziek en kunst. 

Er was een sterk gevoel dat alle oude manieren van doen 

verkeerd waren. Bewegingen als Greenpeace, Amnesty 

International, talloze New Age groepen en sektes, communes, 

woongroepen en andere revolutionaire ideeën over sociale 

woningbouw, het gebruik van 'psychedelische' middelen om een 

hogere staat van bewustzijn te bereiken, alternatieve 

geneeskunde, vrije seks, en actiegroepen voor het milieu 

werden allemaal geïnspireerd door ideeën uit deze tijd. Ook 

vrijwel alle linkse politieke partijen stammen uit die tijd.  

Het uitkomen van het Beatles album Sargent Pepper's Lonely 

Hearts Club Band in 1967 wordt wel als het begin van de 

hippiecultuur beschouwd. Centra waren San Francisco en New 

York en in Europa Parijs, Kopenhagen (Vrijstaat Christiana) en 

Amsterdam (kraakbeweging). De ludieke Provo beweging 

inspireerde de studenten opstanden in Parijs in mei 1968. 

Regeringen zouden persoonlijke ontwikkeling moeten 

bevorderen in plaats van hinderen of zelfs onmogelijk maken 

door zinloze oorlogen aan te gaan.  

 

KUNSTSTROMINGEN EN  INTELLECTUEEL KLIMAAT  

Existentialisme en surrealisme in de vijftiger en zestiger 

jaren  

Opmerkelijk is dat tijdens de Uranus-Pluto conjunctie van de 

jaren zestig het begrip kunst en het onderscheiden van 

stromingen als het ware geëxplodeerd is. We zijn van het 

modernisme inmiddels al bij het post-modernisme aangeland. 

Momenteel is het al bijna niet meer mogelijk om van 

kunststromingen te spreken, elke kunstenaar heeft inmiddels 

zijn eigen stroming.  

Er worden vaak absurdistische, schokkende beelden gebruikt 

om in de kakofonie van uitingen nog gehoord te worden. De 

band met de dagelijkse realiteit van 'gewone' mensen lijkt nogal 

eens totaal zoek.  

 

Andy Warhol - lifestyle als kunst  

Andy Warhol (Pittsburgh, 6 augustus 1928 — New York City, 22 

februari 1987; radix Maan-Uranus en Venus-Neptunus conjunct) 

groeide uit tot één van de meest controversiële kunstenaars van 

de 20e eeuw. In je jaren zestig begon hij zijn eigen kunst als 

massaproduct te creëren in zijn studio 'The Factory'. Met zijn 

zeefdrukken van colaflessen, soepblikken en andere dagelijkse 

objecten werd hij wereldberoemd. Maar, zijn grootste 

kunstwerk was eigenlijk hijzelf. Alles wat hij zei of deed was op 

een gegeven moment kunst. Deze lifestyle werd later druk 

gekopieerd, bijvoorbeeld door Madonna, Paris Hilton en Lady 

Gaga. Door de moderne 'sociale' communicatiemiddelen zijn 

deze mensen wereldwijd constant in beeld. Ook het nadeel 

hiervan kwam al gauw naar voren: op 3 juni 1968 schoot 

Valerie Solanas, een radicaal feministisch auteur Warhol neer.  

Hij wordt wel gezien als de uitvinder van Pop Art (anti-elitaire 

kunst, niet alleen voor de elite, maar ook voor de gewone 
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GRENZEN 
AAN DE GROEI 

DE CLUB VAN ROME bestond  
oorspronkelijk uit 36 
PROMINENTE WETEN-
SCHAPPERS die in april 1968 bij 
elkaar kwamen in Rome, 
vandaar de naam.  
Ze kwamen elk jaar bijeen in 
een ander land om over het 
milieu te praten. De Club van 
Rome heeft diverse rapporten 
uitgebracht, waarvan De 
grenzen aan de groei de 
bekendste is.  
Het rapport gaf een prognose 
van het grondstof- en 
voedselverbruik in de wereld 
voor de komende jaren. Dit 
voedde de angst voor 
oprakende grondstofvoorraden. 
De impact van het rapport werd 
versterkt door de oliecrisis die 
in 1973 door de islamitische 
landen werd veroorzaakt na de 
overwinning van Israël in de 
Jom Kippoeroorlog als 
vergeldingsmaatregel tegen de 
overwegend pro-Israëlische 
Westerse wereld.  
Velen zagen - hoewel het 
rapport niet over zo'n korte 
termijn gerept had - het 
doemscenario al in vervulling 
gaan, vooral in Nederland dat 
te maken kreeg met een 
olieboycot.  
Premier Den Uyl deed er nog 
een schepje bovenop door op 
televisie te verklaren dat de 
wereld nooit meer hetzelfde 
zou worden. Na afloop van de 

oliecrisis volgde een zekere 
ontnuchtering waarin de Club 
van Rome meer en meer 
mikpunt van kritiek werd.  
 
In 1962 deed het boek van 
Rachel Carson SILENT 
SPRING (stille lente) veel stof 
opwaaien; ze waarschuwt voor 
het gebruik van bestrijdings-
middelen als DDT: er komt een 
tijd dat de vogels verdwenen 
zijn.  

man); hoewel je dit begrip ook kunt uitleggen naar de keuze 

van populaire onderwerpen: soepblikjes en colaflesjes.  

 

WAPENWEDLOOP EN GLASNOST  

1972 Watergate-schandaal: corrupt gouvernement  

Saturnus - Neptunus oppositie van juli 1970 - april 1973. 

Inbraak in het hoofdkantoor van de Democratische Partij in het 

Watergate Hotel in Washington om informatie te krijgen over de 

campagnestrategie tijdens de verkiezingen. De Republikein 

Richard Nixon werd hierdoor president, maar moest in 1974 

aftreden toen bewezen werd dat hij bij dit complot betrokken 

was.  

1973 1e oliecrisis en 1973 -1977 Punk subcultuur  

Saturnus in Kreeft vierkant Pluto in Weegschaal 1973-1975 

Saturnus in Leeuw vierkant Uranus in Schorpioen 1976 - 1977 

De Punk cultuur vond zijn wortels in de zestiger jaren en 

ontwikkelde zich vanuit een 'bricolage' van vrijwel elke 

jeugdcultuur die sinds de tweede wereldoorlog manifesteerde. 

De schokkende, extreem provocerende kleding, haardracht, 

tatoeages, mesjes en piercings en de uitingen in muziek en 

kunst zijn typisch Uranus - Pluto. Horror, black metal en andere 

stromingen eveneens.  

1973 - De Goelag Archipel  

Aleksandr Solzjenitsyn (Kislovodsk 11 december 1918 - Moskou 

3 augustus 2008). Dankzij zijn monumentale werk De Goelag 

Archipel (gepubliceerd in Parijs tussen 1973 en 1975) kon de 

buitenwereld kennisnemen van de werkkampen in de Sovjet 

Unie, de Goelag, het 'eilandenrijk van kampen, verspreid door 

het hele onmetelijke land.  

Pas toen realiseerde men zich in het Westen wat een 

verschrikking het Communisme over Rusland had gebracht. Tot 

de publicatie in Parijs circuleerde het boek illegaal Solzjenitsyn 

kreeg in de Nobelprijs voor de Literatuur.  

 

Cambodja: Saturnus- Uranus vierkant 1975 - 1978  

De val van Saigon op 30 april 1975 en de Amerikaanse 

terugtrekking uit Vietnam liet een machtsvacuüm achter. Van 

1975 tot 1978 heerste er in Cambodja een schrikbewind door de 

Rode Khmer onder leiding van Pol Pot. Hij bezocht voor zijn 

machtsovername meerdere malen (in het geheim) zijn grote 

leermeester Mao in China; de 'killingfields' waar 

honderdduizenden op wrede wijze omkwamen zijn berucht.  

Hij trachtte een communistische landbouwstaat te maken in 

navolging van de ideeën van Mao. Steden moesten verdwijnen 

en iedereen moest boer worden. Geld, onderwijs, godsdienst en 

privébezit werden afgeschaft. Huwelijken werden voortaan 

gearrangeerd, en kinderen werden gescheiden van hun ouders. 

Personen die niet meewerkten werden omgebracht. Ook 

intellectuelen en academici werden gedood, waarbij het dragen 

van een bril of het spreken van een vreemde taal iemand tot 

verdachte maakte.  

 

1980 - 1989 Wapenwedloop en Vredesdemonstraties  

Samenstand Jupiter en Saturnus 1981 en Saturnus-Pluto 1981 - 

1983. De wapenwedloop, waarbij ook in Europa het 

wapenarsenaal aan krachtige raketten met kernkoppen enorm 

werd uitgebreid maakte dat overal in Europa vredesbewegingen 

werden opgericht die demonstraties hielden, de grootste in de 

moderne geschiedenis.  

In oktober 1981 liepen 250.000 mensen mee in een 

antikernwapen betoging in Londen, op 21 november 1981 

gevolgd door een betoging in Amsterdam, waar 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1968
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rome_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rapport_(verslag)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oliecrisis_van_1973
http://nl.wikipedia.org/wiki/1973
http://nl.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jom_Kippoeroorlog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Westerse_wereld
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
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De horoscoop 
Van de Sovjet Unie 

 
Lopende transits in de 
horoscoop van de USSR:  
tr JUPITER conjunct Maan;  
tr SATURNUS conjunct Venus;  
tr URANUS oppositie Jupiter;  
tr NEPTUNUS conjunct Venus;  
tr PLUTO conjunct Zon.  
Vooral deze laatste was 
betekenisvol: Pluto 
(transformatie) stond exact 
conjunct de Zon (identiteit) in 
januari 1989. 

honderdduizenden zich verzamelden op het Museumplein. In 

oktober 1983 namen drie miljoen mensen deel aan gelijktijdige 

demonstraties overal in Europa. In Nederland was het ‘Komitee 

Kruisraketten Nee’ actief en werd de term 'Hollanditis' 

uitgevonden, een soort geuzennaam voor het verzet, waarvan 

in Nederland werd gedacht dat dit uniek was in de wereld. 

('Hollanditis? Where's that? Holland Michigan?').  

Verder was er internationale spanning zat: Israel valt Libanon 

binnen, Engeland vecht tegen Argentinië, de Sovjet-Unie in 

Afghanistan.  

 

1985-1989 glasnost en perestrojka  

Saturnus-Uranus conjunctie vanaf 1986; exact Neptunus-Pluto 

sextiel  

Achteraf is gebleken dat Rusland de wapenwedloop niet vol kon 

houden. Bijna de helft van de staatsbegroting ging er in op, 

terwijl de bevolking smachtte naar spijkerbroeken en cola. In 

het Gorki park in Moskou kregen westers toeristen veel geld 

geboden voor hun Levi's 501.  

In 1985 introduceerde president Michael Gorbatsjov een 

programma van meer openheid (glasnost) en in 1987 een 

hervormingsprogramma (perestrojka). Maar, na de 

wonderbaarlijke val van de muur in 1989 stortte de Sovjet Unie 

totaal in. Na het uitschrijven van verkiezingen in 1991 ontstond 

het nieuwe Rusland. Alle vazalstaten die sinds 1945 door de 

Russen waren bezet werden in dezelfde tijd weer onafhankelijke 

staten.  

 

Het wonder van de Europese Unie:  

22 september 1984 bij Verdun  

Het staartje van de Saturnus-Pluto conjunctie 

bracht toch ook weer iets goeds: Frankrijk en 

Duitsland reiken elkaar de hand op de kolossale 

militaire begraafplaats in Verdun, waar het 

gebeente van 700.000 jonge mannen ligt 

opgeslagen in een Ossuarium ('Gebeinhaus'). Op 

dit ontroerende moment, een groot wonder na 

de haat en de nijd en de vreselijke slachtingen in 

de Eerste en Tweede Wereldoorlog, reiken op 22 

september 1984, zesenzestig jaar na het einde 

van de verschrikkingen, de Duitse Bundeskanzler 

Helmuth Kohl en de Franse President François 

Mitterand elkaar de hand.  

Twee steile, stijve mannen, gevangen in het 

decorum van de staatsmacht, die zonder gêne 

hand in hand staan. Ik kan er mijn ogen niet 

vanaf houden. Het was een spontaan gebaar met 

een diepe historische betekenis. Een wonder!  

 

Tweeduizend jaar oorlog  

Midden-Europa is altijd een strijdtoneel geweest: 

we ontmoeten er bijvoorbeeld Julius Caesar die 

miljoenen Kelten over de kling joeg, Atilla de 

Hun die kwam plunderen, Abdul Rahman Al 

Ghafiqi, de oorspronkelijk uit Jemen afkomstige 

emir (gouverneur) van Andalusië die het net niet lukte om heel 

Europa te veroveren (hij werd in 732 bij Poitiers, vlak onder 

Parijs verslagen door Karel Martel).  

Karel de Grote kreeg het na jarenlang vechten wel voor elkaar 

om Europa te verenigen. Vooral de Saksenoorlogen (waaronder 

onze Tukkers) waren bloedig. Verder zien we in het hartland 

van Europa de voetsporen van drie of vier Turkse Sultans, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Abdul_Rahman_Al_Ghafiqi
http://en.wikipedia.org/wiki/Abdul_Rahman_Al_Ghafiqi
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HET WONDER  
VAN BERLIJN  

 
De val van de muur, de 
hereniging van Duitsland en de 
bevrijding van Oost-Europa van 
het Russische juk kwam 
volkomen onverwacht.  
 
In korte tijd veranderde het 
aanzien van de wereld totaal. Het 
ene na het andere totalitaire 
regiem viel om; een nieuw elan, 
een nieuwe hoop kwam over de 
wereld.  
 
Op deze golf van visie en hoop 
kon de Europese Unie tot stand 
komen.  

diverse Lodewijken, vooral de veertiende, Napoleon Bonaparte, 

Otto von Bismarck, Keizer Wilhelm, Adolf Hitler.  

Na al deze scheurijzers geschiedt in 1993 (de Uranus - 

Neptunus conjunctie) het wonder van de Unie: het zijn 

Europeanen als Paul-Henri Spaak, Jean Monnet, Robert 

Schumann, Konrad Adenauer, Helmuth Kohl en François 

Mitterand die de oude angsten en vijandschappen bezweren en 

een nieuwe eenheid smeden.  

 

Verdun en het helen van het 

verscheurde hartland 

Verdun? Op deze plek werd 

meer dan duizend jaar geleden 

(in 843; tijdens een Saturnus-

Uranus vierkant) het Verdrag 

van Verdun getekend. Dit 

verdrag verdeelde het Rijk van 

Karel de Grote onder zijn 

erfgenamen. Sindsdien is er op 

deze plek voortdurend 

gevochten. Wat een drama's! 

Wat een bloed! En dat in de 

bruisende Champagnestreek!  

Vlakbij liggen de mythische 

'Catalaunische velden' waar 

Atilla de Hun in 451 gestopt 

werd op zijn meedogenloze 

plundertocht. Hier vlakbij werd 

haat gezaaid en gekrenkt: 

Duitsland werd vernederd door 

Lodewijk de Veertiende - en 

keizer Napoleon III werd er in 1870 door Bismarck 

gevangengenomen. Verdun heeft een lange, lange 

geschiedenis, je kunt haast geen plek bedenken met meer 

betekenis voor het Europa van nu.  

 

1989 - HET JAAR VAN DE VAL VAN DE MUUR  

(Saturnus-Uranus-Neptunus conjunctie in Steenbok). Weet je 

nog wat er dat jaar in je eigen leven gebeurde? Waar zat je 

toen de muur viel?  

* Saturnus - Uranus (beheersing - vernieuwing): Saturnus 

probeert de status quo te handhaven; Uranus doorbreekt 

starre structuren.  

* Saturnus - Neptunus / (beheersing - idealen): de muur 

(Saturnus), wordt ondergraven door Neptunus (subtiele 

ondermijning); een paar jaar later was er in Berlijn niets 

meer van te zien!  

* Uranus - Neptunus (vernieuwing - idealen): een belangrijke 

en langdurige conjunctie (eens in de 173 jaar 

Onafhankelijkheid en eenwording, utopische vernieuwing. We 

kennen de positieve kanten maar ook de schaduwzijde van 

deze twee zwaargewichten inmiddels maar al te goed).  

We zien de val van de muur, uiteenvallen Sovjet Rijk, 

democratisering en liberalisering van de communistische staten 

in oost Europa, Vereniging Duitsland. Economische Shock 

therapie op Polen, Tsjechië en Rusland toegepast. Hemelse 

euforie, grote verwachtingen, heftige reacties, zoals in China.  

1989 Peking; Plein van de Hemelse Vrede: demonstraties 

op het Tiananmen Plein bloedig neergeslagen. De acties liepen 

tussen 15 april en 4 juni 1989.  
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Val van de Muur 
 
Berlijn, 9 november 1989. 
Saturnus en Neptunus die dag op  
10° Steenbok; Uranus binnen de 
orb op 2° Steenbok. Er was ook 
de exacte oppositie van Jupiter 
op 10° Kreeft natuurlijk en Pluto  
sextiel op 14° Schorpioen deed 
ook mee.  
 
In het New-Age Centrum de 

Kosmos in Amsterdam had ik dat 
weekend met een aantal anderen 
ter ere van de conjunctie een 
aantal workshops gepland onder 
het motto 'Droom en 
Werkelijkheid'.  
 
We hadden ons geen beter 
illustratiemateriaal kunnen 
wensen.  

1989 - 1991 SHOCK THERAPIE VOOR LANDEN  

Het jaar 1989 zag een grote samenstand van Uranus 

(bevrijding, doorbreken van oude patronen, maar ook 'shock' - 

losbreken); Neptunus (idealen en dus ook illusies en 

waanbeelden) en Saturnus (beheersing, beperking, maar ook 

hardheid) naast elkaar in Steenbok; met Jupiter (optimisme, 

maar ook losbandigheid) ertegenover. Deze polarisatie zien we 

het treffends in praktijk gebracht in het voormalige Oostblok.  

De landen achter het IJzeren Gordijn waren in wezen failliet, 

met een verouderde industrie en infrastructuur en een centraal 

geleide bureaucratische economie. Ze moesten zo snel mogelijk 

een op westerse leest geschoeide democratisch bestel krijgen 

en een vrije, kapitalistische markt. Bij de drang om een nieuwe 

structuur (Saturnus) aan te brengen werd door de fantasie 

vergrotende invloed van Neptunus een allesomvattende illusie; 

Uranus voegde daar ongeduld en eigenwijze, radicale en 

revolutionaire ideeën aan toe.  

 

Shock (Uranus) therapie  

Een aantal factoren kwamen in deze jaren op een ongelukkige 

manier bij elkaar: de verpauperde economieën van het Oostblok 

waar opeens alles kon, en de triomfantelijke Westers wereld die 

het oosten zou laten zien wat vrijheid inhoudt. Het was immers 

duidelijk dat het KAPITALISME het betere systeem was. 

Iedereen in het oosten van Europa die televisie keek zag er de 

geneugten van - de mensen daar wilden ook een mooi huis en 

geld in hun zak.  

Een groep zakenlieden en economen rond de Amerikanen Milton 

Friedman en Jeffrey Sacks, later bekend als de NEOLIBERALEN, 

ijverde al een tijdje voor het volkomen opengooien van de 

markt. Alle regulering en staatssteun moest worden 

weggenomen - de burger zou krijgen waar hij recht op had: 

vrije keus uit tal van producten en diensten, kortom: overvloed.  

Oost Europa was er volgens de NEOLIBERALEN voor geknipt om 

hun theorieën over een vrije markt in praktijk te brengen. 

Opmerkelijk is de economische shockbehandeling die zij 

ontwikkelden om centraal geleide, dictatoriale staten aan een 

vrije markt te helpen. Deze THERAPIE bestond er uit om alle 

regulering van prijzen los te gooien, subsidies te staken, de 

handel volkomen vrij te laten en overheidsinstellingen en 

diensten op grote schaal te privatiseren.  

 

Meer shock dan therapie  

Boris Yeltsin, de eerste gekozen president in de geschiedenis 

van Rusland, kondigde in oktober 1991 aan dat Rusland een 

radicale hervorming zou doorvoeren om een vrije markt te 

creëren, in navolging van het 'BIG BANG' PROGRAMMA dat in 

Polen en Tsjechië aan de gang was, ook wel bekend als 'shock-

therapy'.  

Het gevolg was sociale onrust, werkloosheid en stijgende 

misdaadcijfers, corruptie en diefstal. Staatseigendom werd voor 

een appel en een ei verkocht, verouderde fabrieken werden 

gesloten waardoor miljoenen op straat kwamen te staan, inflatie 

maakte pensioenen en uitkeringen waardeloos, machteloosheid 

en drankmisbruik zorgde voor een daling in de 

levensverwachting. Rusland werd een land van roofridders en 

magnaten. Enkelen wisten zich op spectaculaire manier te 

verrijken; er ontstond een nieuwe Oligarchie in Rusland die tot 

op dit moment aan de macht is.  

Niemand had kennelijk bedacht, dat het westerse kapitalisme 

behoorlijk is ingebed in een raamwerk van regels, wetten, 

afspraken, overlegorganen van sociale partners en 
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Marktwerking 
vanaf 2003 

Diverse 'markten' werden open 
gegooid; consumenten kregen 
allerlei keuzes te maken: de 
energiemarkt, internet en 
mobiele telefonie, de 
zorgverzekering - je kunt het 
zo gek niet bedenken of je 
moet kiezen.  
 
Idealistische anti-globalisten 
laten de andere kant hiervan 
zien. Zonder degelijk toezicht 
en straffe spelregels gaan de 
kleine spelers gewoon kapot.  
 
In wezen hebben we onze 
sloppenwijken eenvoudigweg 
verplaatst naar India en 
Indonesië waar we door 
meisjes van tien onze kleren 
laten naaien.  

gewoontevorming. En dat het een paar generaties duurt voor je 

van onderdanen mondige burgers maakt die bereid zijn 

democratische principes toe te passen.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Shock_therapy_(economics) 

 

SHOCK THERAPIE EN LIBERALISERING IN HET WESTEN  

Toch werden de theorieën van de NEOLIBERALEN maar al te 

graag geloofd. Jonge mensen en bestuurders in het nauw zijn 

graag radicaal; 'gefundenes Fressen' voor Uranus.  

Ook in het westen werd er dan ook steeds meer gemorreld aan 

de regelgeving die banken en aandelenbeurzen binnen de 

perken hielden. Investment bankers beloofden gouden bergen. 

Gewone, conservatieve banken die spaargeld inzamelen om 

daarmee heel prudent bedrijven en particulieren aan kapitaal te 

helpen gingen zich ook steeds meer als 'Zakenbank' profileren - 

en dus SPECULEREN in plaats van BEHEREN. Niet de 

spaarquote van een land werd ijkpunt maar de 

kredietwaardigheid. Rood staan werd heel gewoon. Ook in 

Nederland werden allerlei beschermingsinstructies opgeheven 

die waren ingesteld om grote bedrijven niet zomaar in handen 

te laten vallen van 'durfkapitaal' en aandeelhouders die alleen 

op winst uit zijn. Fusiegolven maakten ondernemingen steeds 

groter en daardoor onpersoonlijker, de internationalisering 

maakte ze ongrijpbaar.  

 

SHAREHOLDERS VALUE zou iedereen rijk maken. Het 

maatschappelijke belang van ondernemen en de 'stakeholders 

value' (gedeeld belang van werkgevers, werknemers, 

consumenten, toeleveranciers bij welvarende, betrokken 

ondernemingen die werkgelegenheid bieden maar ook deel 

hebben aan de samenleving waarin ze opereren) bleef een mooi 

woord. Het topmanagement voelt zich door aandelenopties 

meer verbonden met de belangen van de aandeelhouders dan 

met de andere STAKEHOLDERS.  

Onder druk van deze mode werd al gauw uitverkoop gehouden 

van (met belastinggeld gefinancierde) publieke diensten als 

post, telefoon, trein en openbare nutsbedrijven, waaronder 

woningbouwcorporaties. Veel maakindustrie (en vakkennis) 

verdween geruisloos naar lage lonenlanden. Onzichtbaar en 

haast ongemerkt (Neptunus) werd ook het oude sociale stelsel 

volledig ondermijnd. Door arbeiders, vakverenigingen, kerken 

en andere sociale partners in het verleden met veel bezieling en 

vanuit de solidariteitsgedachte opgerichte, vaak coöperatieve 

Ziekenfondsen, Pensioenfondsen, Bibliotheken, Overlegorganen, 

Kranten werden in de uitverkoop gedaan.  

 

1993 IN WERKINGTREDING VAN DE EUROPESE UNIE  

Eenheid (Neptunus) in verscheidenheid (Uranus)  

Dit is de grote Uranus-Neptunus Conjunctie , eens in de 173 

jaar. Twaalf landen gaan samen (Neptunus) maar houden hun 

soevereiniteit en identiteit (Uranus). Dit is ook het jaar waarin 

171 staten, die samen 99% van de wereldbevolking 

vertegenwoordigen, in een wereldconferentie herbevestigen dat 

ze de mensenrechten ernstig willen nemen. De kosmische 

samenhang is hierin overduidelijk: in de jaren hiervoor of erna 

was dit nooit van de grond gekomen.  

Vergelijk vorige conjuncties:  

1650-1818: Vrede van Munster; einde 80 en 30-jarige 

oorlog. Opkomst grote staten, begin dominantie Westers 

cultuur  

1818-1993: Congres van Wenen tekent de kaart van 

Europa opnieuw in na de val van Napoleon. Begin politiek 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shock_therapy_(economics)
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PIM FORTUYN 
 
De moord op Pim Fortuyn op 6 
mei 2002 tijdens de Saturnus-
Pluto oppositie schokte heel 
Nederland en veroorzaakte 
verharding en destabilisering 
van het politieke systeem.  
 
Ondanks de waarschuwing die 
van deze laffe moord uit zou 
moeten gaan zien we verlies 
aan nuance in het openbare 
debat.  
 
Diplomatieke manieren om 
duidelijk te zijn maakten plaats 
voor een grove directheid die je 
eerder in studentikoze of 

vulgaire jeugdcultuur zou 
verwachten dan onder 
parlementariërs.  

ENRON  
 
De koersval na de aanslag op 
het WTC bracht aan het licht 
dat fraude en oplichting ook op 
het hoogste niveau heel 
gewoon geworden was.  
 
De energiemaatschappij 
ENRON was groot geworden 
door fantastische winsten te 
fingeren. Het ergste was, dat 

de controleurs en waakhonden, 
de accountants, niet alleen 
hadden liggen slapen maar zelf 
lustig hadden meegedaan.  
 
Dit is niet de enige reden dat je 
de aanslag op het Wereld 
Handelscentrum in New York 
zou kunnen zien als een 
aanslag op de verziekte moraal 
van hebzucht en boerenbedrog 
waarin we allemaal gevangen 
zijn geraakt.  
 

maatschappelijke stromingen nationalisme, liberalisme, 

socialisme, confessionalisme en feminisme. Voortschrijdende 

democratisering, met deelname van steeds meer mannen en 

vrouwen aan het politiek proces.  

1993-2166  Eenheid in verscheidenheid; wat kan dit ons 

brengen? Hieronder een aantal trends.  

 

LIBERALISATIE:  

Vanaf 1989 en 1993 is Liberalisatie het toverwoord.  

Er klotst namelijk een gigantisch fortuin de wereld rond, een 

kapitaal van 1000 miljard, dat door investeringsbanken wordt 

beheerd om hoge winsten te genereren. Overal waar dit geld 

opduikt worden markten verstoord. Speculeren op 

wisselkoersen was sinds de invoering van de Euro minder 

interessant, het geld ging naar onroerend goed, toen dit inzakte 

naar 'commodities': niet alleen de goud en zilverprijzen 

bereikten recordhoogten, ook op de wereldwijde markt voor 

eerste levensbehoeften (graan, aardappelen, koffie, suiker) 

rezen de prijzen spectaculair.  

Sinds 1980 ('Thatcherisme'; Saturnus-Pluto) en vooral na 1989 

(Saturnus-Neptunus) werden onder druk van dit kapitaal 

markten geliberaliseerd ('bevrijd', Saturnus-Uranus) dwz 

beschermende maatregelen en veiligheids constructies 

(Saturnus) werden opgeheven. Marktwerking zou alles vanzelf 

gaan regelen. Iedereen leefde op de pof met stijgende 

huizenprijzen als onderpand.  

 

1993: Liberalisering van de wereldhandel  

In het kader van de GATT (General Agreement on Tariffs and 

Trade) wordt jarenlang onderhandeld om tariefmuren 

(Saturnus) neer te halen. Zolang dit geleidelijk gaat en met 

ieders belang rekening wordt gehouden gaat het goed. In 

revolutionaire tijden, als de ongeduldige Uranus een doorbraak 

wil forceren en de optimist Jupiter zijn verleiderskunsten 

vertoont, gaat het makkelijk fout.  

Voorbeeld: Op 15 december 1993 werd in Geneve de Cacao-

Overeenkomst gesloten, de grootste liberalisering van de 

wereldhandel die de geschiedenis ooit heeft gekend. Het 

wezenlijk verschil met de vorige overeenkomst van 1986 is het 

ontbreken van economische mechanismen die voorzien in het 

reguleren van de markt door middel van een vooropgestelde 

prijsmarge, een buffervoorraad of een stelsel van 

productiequota. Vanaf 2003 wordt dit soort 'Marktwerking' op 

allerlei gebied doorgedrukt.  

 

Moord op Pim Fortuyn  

6 mei 2002 18.05 Hilversum. Pim Fortuyn is geboren op 19 

februari 1948  te Velsen om 00.10 uur - inderdaad, tijdens de 

vorige 'buigen of barsten' periode. Je ziet deze samenstand dan 

ook prominent in zijn geboortehoroscoop; op het MC, de top 

van zijn horoscoop, hij geeft er publiekelijk gestalte aan. Kijk op 

www.inspiratiesite.nl/actueel2.html voor de horoscoop van deze 

aanslag en een overzicht van de lopende transits.  

De heftige planeetstanden van 6 mei geven natuurlijk nooit 

aanleiding om te denken aan moord. Maar, de latente spanning 

werd versterkt door de actuele oppositie: Saturnus gaat over 

controle, dingen in de hand willen houden - en Pluto gaat per 

definitie over de zaken op scherp stellen, het onderste uit de 

kan halen, provoceren, zuigen.  

 

2006/7: (Saturnus-Neptunus oppositie: feit en fictie, dromen 

en realiteit). Na de ICT 'boom and bust' vormt zich een nieuwe 

http://www.inspiratiesite.nl/actueel2.html
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Aanslag op het 
Wereldhandelsgebouw 

De binnenring is de horoscoop van 
de Verenigde Staten, de buitenring 
toont de planeetstanden op het 
moment van de aanslag.  
 
Je ziet Pluto precies op de 

Ascendant en Uranus in de buurt 
van de Maan in Waterman.  
 
Amerika heeft een Boogschutter 
Ascendant - in de presentatie, in de 
uitstraling van dit land is Vrijheid 
het hoogste goed. (Vergelijk 
Nederland met een gezellige 
Kreeft Ascendant; blauwdruk voor 
het poldermodel).  
 
De transit van PLUTO over de 
ASCENDANT wil zeggen dat vanaf 
september 2001 de idealen van 
vrijheid (en je in niets beperkingen 
op laten leggen) onder druk zijn 
komen te staan.  
 
Niet lang daarna kwam Saturnus 
ertegenover staan: de Saturnus - 
Pluto oppositie geeft een sfeer van 
buigen of barsten. Er was een 
gewelddadige ontlading nodig en die 
werd gevonden in de 'War on Terror' 
die werd afgekondigd.  
 
De langdurige transit van Uranus 
(losbreken, bevrijden) over de Maan 
(gevoel van veiligheid van de 
bevolking) geeft veel onrust en 
maakt onderbuikgevoelens los, 
vreemdelingenhaat bijvoorbeeld.  
 
Zie voor de horoscoop van de 
aanslag  
www.inspiratiesite.nl/actueel.html  

zeepbel. De Amerikaanse huizenmarkt wordt door speculanten 

verziekt. Ze verkopen 'subprime' hypotheken en andere 

futuristische producten waarvan niemand door had dat het 

gewoon zwendel was. Bernard Madoff organiseert een 

piramidespel voor miljardairs; in 2009 wordt de 71 jarige 

veroordeeld tot 150 jaar gevangenisstraf.  

2008-2010: kredietcrisis. De droom is uit, het 

kapitaal zoekt andere investeringen; (Saturnus-

Uranus oppositie). Een breuk (Uranus) in het 

vertrouwen in de regels en de soliditeit van de 

banken (Saturnus).  

 

2001 AANSLAG OP HET WTC IN NEW YORK  

Aanslag op de vrijheid en 'War on Terror'  

De Saturnus-Pluto oppositie van augustus 2001 

tot mei 2003 brengt niet alleen de in aanslag op 

het WTC op 11 september 2001 maar ook de 

escalatie van het conflict in het Midden Oosten 

(2e Intifada). Ook de moord op Pim Fortuyn, en 

de bijna kernoorlog tussen Pakistan en India 

zijn gebeurtenissen die samenhangen met deze 

taaie oppositie, net als het plotseling weer 

oplaaiende conflict tussen Noord en Zuid Korea. 

Kosmische samenhang genoeg: al deze staten 

zijn 'geboren' tijdens het Saturnus - Pluto 

contact in 1947 / 1948.  

De volgende samenstand is in januari 2020.  

 

ONTHULLINGEN  

Pas nu blijkt hoe ook de Liberalisering, de 'Nieuwe Economie' en 

de kredietcrisis samenhangen met radicale theorieën rond 

'vrijheid' en 'gezond eigenbelang'. Tot mijn verbazing komt 

daarbij de boeken van Ayn Rand 'The Fountainhead' ('De Bron') 

en 'Atlas Shrugged' tevoorschijn als inspiratiebron. Ik vond ze 

indertijd enorm boeiend; ze beschrijven een wereld waarin elk 

mens in volkomen vrijheid zichzelf kan ontplooien. Nu blijkt, dat 

zij veel invloed had op de NEOLIBERALEN, waaronder Alan 

Greenspan, de machtigste financiële man in Amerika. Tijdens de 

Clinton jaren kreeg dit groepje veel vrijheid van handelen, 

aangezien de president al zijn energie moest aanwenden om het 

seksschandaal met Monica Lewinsky te overleven.  

 

Radicale ideeën: 
 De 'Virtue of Selfishness' (een boek van Rand uit 1964; de radicale Uranus-

Pluto jaren). Door zelfzucht als moreel slecht te bestempelen hebben we 
een valse moraal gecreëerd die mensen zwak houdt. Als iedereen gewoon 
voor zichzelf zorgt komt alles goed.  

 De vrije markt is een aanval op het altruïsme.  
 De burger aan de macht, de politiek moet uit de weg voor een 'Totally Free 

Society.'Er zal een totaal nieuwe wereld ontstaan, geleid door kleine groep 
ondernemers.  

 Computers zullen er voor zorgen dat de aandelenmarkt stabiel blijft, omdat 
risico's meteen kunnen worden afgedekt ('hedging' - letterlijk 'heggen 
plaatsen'). De Nieuwe Economie kan alleen maar groeien, niet krimpen.  

 

De gevolgen waren dramatisch:  
 De staatsschuld van Amerika werd in 1999 niet verminderd, maar vergroot 

om een economische 'boom' te creëren - die inderdaad ontstond - met de 
'bust' van maart 2001 als gevolg; de maand dat een recessie intrad.  

 Het IMF en de Wereldbank bleken gemanipuleerd te kunnen worden om 
landen grote leningen toe te kennen om grote internationale 
ondernemingen uit te kopen als de markt tegenzit. De landen blijven dan 
met grote leningen zitten; de bevolking berooid achterlatend.  

 De Aziasche financiële crisis (1997) is geheel te wijten aan het internationale 
roofridderschap.  

 

http://www.inspiratiesite.nl/actueel.html
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WAT STAAT ONS TE WACHTEN?  

 

2010-2015: anti-autoritaire en vernieuwende thema's uit de 

jaren zestig komen opnieuw tot leven. (Uranus-Pluto).  
 Voorbodes zijn WikiLeaks en het wereldwijde wantrouwen in de overheid. De 

roep om vrijheid zal weer overal klinken.  
 Misbruik van jongens in de katholieke kerk in Ierland kwam aan het licht - of 

liever gezegd, kreeg eindelijk aandacht. Niet lang daarna kwamen ook 
kloosters en katholieke internaten in Duitsland en Nederland in opspraak. 
Dit misbruik vond in belangrijke mate plaats in de vrijgevochten zestiger 
jaren.  

 Vermolmde structuren (Saturnus), zoals de regimes in de meeste Arabische 
landen worden op de proef gesteld. Je kunt niet een bevolkingsgroei 
hebben van ruwweg 10% per jaar en een economische groei van 5% per 

jaar zonder een groot deel van je jonge bevolking werkloos en dus 
uitzichtloos in armoede gevangen te houden. De Chinese 1-kind 
politiek is zo gek nog niet.  

 

Thema's:  
 Vrijheid, bevrijding. Was 9/11 een aanslag op de vrijheid? Zie hierover 

'Uranus en de mythe van de vrijheid'.  
 Liberalisering: er zijn kansen om de vrijbuiters mentaliteit van grote 

beleggers en zakenbanken aan banden te leggen, zonder de vrije handel 
tezeer te belemmeren. Het zal altijd een spel blijven van cops en robbers - 
met hopelijk wat meer armslag voor de cops en wat meer verstand bij de 
politiek om mooie verhalen door te prikken.  

 We gaan slordig om met ons burgerschap. Saturnus is in de sixties 
beschadigd geraakt - het Uranus-Pluto vierkant geeft de mogelijkheid tot 
reparatie. Zie hiervoor 'de Anti-Autoritaire erfenis' de terugkeer van de 
Sixties en reparatie van Saturnus. Want: wat niet buigt zal barsten.  

 Pluto: atoomkracht (Plutonium) en Uranus (technologie) leverden zowel 
kernenergie als bommen. De potentiële gevaren van beiden zullen in deze 
periode weer ter discussie staan - maar in verband daarmee ook de 
zoektocht (en mogelijke doorbraken) op het gebied van energie.  

 

En verder geldt als motto voor dit komende decennium een 

waarschuwing als deze van Veronica Wedgwood:  

 

… the dangers and disasters which can arise 

when men of narrow hearts and little minds 

are in high places 
(De gevaren en rampen die zich kunnen voordoen als mannen, klein van hart en 
beperkt van geest, zich in hoge posities bevinden). Veronica (C.V.) Wedgwood 
in het voorwoord bij haar boek over de Dertigjarige Oorlog.  

 

 

Planeetstanden per 1 januari in de komende jaren 

Planeet / jaar:  2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 

Jupiter 
Expansie, optimisme, 

ondernemen   
3° Ca  26° Aq 0° Ta 16° Can 23° Vi 16° Sc 19° Ca 0° Pi 

Saturnus -  
Beheersing, scepsis,  

bestuur  

8° Vi 4° Li 28° Li 20° Sc 11° Sa 1° Ca 28° Ca 11° Aq 

Uranus  
Bevrijding, inzicht,  

individualisme 

15° Pi 23° Pi 0° Ar 8° Ar 16° Ar 24° Ar 3° Ta 10° Ta 

Neptunus  
Eenwording, idealisme, 
vervloeiing, oplossen 

20° Aq 24° Aq 28° Aq 3° Pi  7° Pi  11° Pi  18° Pi  20° Pi  

Pluto  
Confrontatie  

29° Sa 3° Ca 7° Ca 11° Ca 15° Ca 18° Ca 24° Ca 25° Ca 

 
(afkortingen van de Latijnse benamingen van de tekens:  
Can = Cancer; Ca = Capricornus; Aq = Aquarius, Pi = Pisces enz. ) 
 
NB: een indrukwekkend overzicht van de geschiedenis in de afgelopen millennia 
aan de hand van planeetstanden werd geschreven door Robert D. Doolaard: 
Golven - planetaire invloed op de beschaving 600 v.Chr - 2000 AD. 
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DE APOCALYPS 
(HET LAATSTE OORDEEL) 

 (ca 1482, detail) door Jeroen Bosch  

geschilderd tijdens de Uranus-Neptunus 

conjunctie in die jaren)   

 







 

Inhoud 
 

 
ASTROLOGIE 

voor de 21e eeuw 
frisse, originele en 

inspirerende informatie over 
astrologie en persoonlijke 
ontwikkeling. Een serie 

artikelen die je kunt 
downloaden van internet.  
 
 

COACHING  
en chakra psychologie 

Persoonlijke ontwikkeling 

gebaseerd op de zeven 
bewustzijnslagen en de 
dynamiek van het evenwicht.  
 
 

PRAKTIJK 

Jan de Graaf  
Reading, coaching, 

astrologische consulten, 
workshops en cursussen 

 
 

BOEKEN  

Verkrijgbare titels van de 
uitgeverij inspiratie en 
manier van bestellen.  

       inspiratie  
 

ACTUELE  

ONTWIKKELINGEN  
 

in astrologisch perspectief 
 

'er zullen tekenen zijn in Zon, Maan en Sterren'  

(Openbaring van Johannes)  

 

 

APOCALYPS NOW 

Naarmate 2012 nadert zijn er steeds meer mensen die 
voortekenen menen te zien van een grote transformatie 

die ons te wachten staat. Wat is daarvan serieus te 
nemen?  
 

Doemdenken is van alle tijden. Elk jaar staat er wel 
ergens een profeet op, die het einde der tijden voorspelt. 

De meeste religies kennen een Eindafrekening, een 
laatste Oordeel, een laatste Dag. Zo'n Apocalyps 
('uiteindelijke openbaring') is in de New Age, niet een 

ondergang maar een ommekeer. Tijdens de overgang van 
het Vissentijdperk naar dat van de Waterman zal een 

soort hemel op aarde worden gevestigd.  
 
Dergelijke voorspellingen gaan meestal vergezeld van de 

verwijzing naar een astronomisch feit, een samenstand 
van planeten, een komeet, soms ondersteund door 

ingewikkelde berekeningen. 'Galactische uitlijning' 
bijvoorbeeld die in 2012 gepaard zal gaan met 'het 
openen van een poort naar hoger bewustzijn'. 

Vermoedelijk zullen er ook wel weer mensen op een berg 
gaan staan om de zondvloed te overleven - of zich 

maandenlang in een donkere grot terugtrekken om zich 
tegen kosmische straling te beschermen, zoals een aantal 
jaren geleden in Rusland gebeurde.  

 
Toch is er wel degelijk wat aan de hand  

In een reeks artikelen die ik daarover geschreven heb ga 
ik in op de tijdgeest in astrologisch perspectief. De 
bedoeling is om zowel onszelf en onze persoonlijke en 

spirituele ontwikkeling beter te begrijpen, als de 
ontwikkeling van het collectief, de mensheid, waarin we 

zijn ingebed. De volgende artikelen werden eerder 
gepubliceerd of als lesmateriaal verspreid. Je kunt ze 
vinden, lezen en downloaden op  

www.inspiratiesite.nl/achtergrond.html  

http://www.inspiratiesite.nl/achtergrond.html
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ASTROLOGIE VOOR DE 21E EEUW 
 

WELKOM OP DE INSPIRATIESITE  
De inspiratie website geeft toegang tot frisse, originele en inspirerende 

informatie over astrologie en persoonlijke ontwikkeling. Informatie die 
bruikbaar is voor jezelf,  je eigen horoscoop en je eigen leven. Je krijgt 
inzicht in de kosmische achtergrond van belangrijke gebeurtenissen en 
prominente personen.  
Ook over coaching en chakra psychologie vind je hier uitgebreide informatie.  

 
HET AQUARIUS TIJDPERK EN DE HOOP OP 2012  

Over de Eindtijd,de Maya kalender, voorspellingen voor het jaar 2012, Astrale 
inspiratie en beïnvloeding en de hoop op een grote bewustzijnsverandering. 
De conjunctie van de 'mysterieplaneten' Uranus en Pluto heeft in de jaren 
zestig gezorgd voor een spurt in bewustzijn. Hier begon de tijd van Flower 
Power, anti-autoritaire opvoeding en 'Mei68'. Alle thema's van toen komen 
terug nu ze van 2008 - 2015 opnieuw een aspect maken.  

Lees meer  
 
APOCALYPS NOW  

De Renaissance (wedergeboorte) was een 'kanteltijd', een revolutie in 
bewustzijn. We zien een opmerkelijke parallel met de planeetstanden van nu 
en de voorspellingen over de Eindtijd met Kerstmis 2012. Het was de eeuw 
van Nostradamus, Calvijn en Luther, van de Turk als Antichrist, van crisis en 

angst voor de toekomst - maar ook van grote ontdekkingsreizen en de 
opbloei van kunst en cultuur. Er was voorspeld, dat in 1484 een 'Kleine 
Profeet', een nieuwe Messias, het levenslicht zou zien; dat was rond de 
geboorte van kerkhervormer Maarten Luther. Zijn horoscoop werd zelfs 
vervalst om hem als heilsbrenger te kunnen propageren. Welke openbaring 
staat ons in 2012 te wachten?  
Lees meer  

 
MILLENNIUM: MUNDANE ASTROLOGIE 

Saturnus en de Mysterieplaneten in actie in de wereld vanaf 1945: wonderen 
gebeuren elke dag. Een tijd van hippies, maar ook van angst voor de bom. 
Deze reis door de naoorlogse jaren - de ismes en idealen, de angsten en 

obsessies van de fifties tot en met heden - geeft een diepgaand inzicht in de 

werking van deze vormende krachten in onze eigen horoscoop. Met een 
uitstapje naar 'LEBENSREFORM': de door Neptunus en Pluto geïnspireerde 
vernieuwingsbeweging rond 1900: Jugendstil, Reform, Art Nouveau en 
Naaktcultuur: de wortels van de huidige New Age  
Lees meer  

 

REVOLUTIE IN BEWUSTZIJN  
De Copernicaanse Omwenteling: hoe onze kijk op de hemel en op astrologie 
veranderde. We kwamen tot het besef, dat de hemel groter is dan de aarde, 
maar maakten we onszelf daarmee niet kleiner dan nodig? Hierin ondermeer 
een opmerkelijke verklaring van de Turkse schrijver en historicus Orhan 
Pamuk over de afwijzing van het lijnperspectief in de schilderkunst door de 
Islamitische wereld, zodat daar de ontwikkeling van nieuw perspectief 

stagneerde. Hij beschrijft de onrust die ontstaat onder de miniatuurschilders 
aan het hof van de Sultan, als ze voor het eerst westerse schilderijen zien die 

met lijnperspectief zijn geschilderd.  
Lees meer  

 
DE MYSTERIEPLANETEN 

Uranus, Neptunus en Pluto, de spelmakers van het lot. Met o.a. informatie 

over het zonnestelsel als model van ons kosmische zelf en onze plek in het 
heelal. Wat doen ze in je horoscoop ? Wat mag je de komende jaren van ze 
verwachten? Voor welke persoonlijke keuzes kom je te staan?  
Lees meer  

 
BASICS in astrologie:  

wat is het en wat kun je ermee? Over het duiden van planeten, tekens, 
huizen en aspecten. Voorbeelden van transits; o.a in de horoscoop van Julian 
Assange, de oprichter van WikiLeaks.  
Lees meer  

 

http://www.inspiratiesite.nl/New%20Age%202012.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/APOCALYPS%20NOW.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/MUNDANE%20ASTROLOGIE.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/Copernicus%20Revolutie.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/MYSTERIEPLANETEN.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/Basics%20Astrologie.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/achtergrond2.html
http://www.inspiratiesite.nl/Basics Astrologie.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/New Age 2012.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/MUNDANE ASTROLOGIE.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/Copernicus Revolutie.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/MYSTERIEPLANETEN.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/APOCALYPS NOW.pdf
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WESTERS FENG SHUI  
Jezelf in harmonie brengen met de kosmos. Waarom blijft STONEHENGE ook 
na 5000 jaar fascineren? Wat valt er eigenlijk te zien en te beleven? En hoe 
kun je die beleving meenemen naar huis?  

Deel I    ORIËNTATIE IN DE KOSMOS  
De spirituele dimensie van Zenith en MC.  
Deel II   YGGDRASIL - DE WERELDES  

Bouw je eigen Stonehenge. Oefeningen om je  verbonden voelen met 
Hemel en Aarde.  

Klik hier >> 
 
LIBER DE VITA  

een baanbrekend werk uit de Renaissance over astrologie, magie en 

gezondheid door Marsilio Ficino. Het voorwoord dor Charles Boer geeft een 
goed beeld van de ontwikkelingen in die tijd en de betekenis van Ficino voor 
de psychologische astrologie  
Klik hier >> 
 

 
 

 
 
 

ONDER CONSTRUCTIE / PUBLICATIE IN 2011 
 
DE ANTI- AUTORITAIRE ERFENIS:  

Uranus en Pluto vormen tussen 2012 en  2015 zeven keer een vierkant. Deze 
knarsende en schurende planetaire energie brengt alle anarchistische 
thema's van de sixties weer tot leven: wat niet buigt zal barsten. Uranus 

speelt met de mythe van de vrijheid: van bevrijding tot fundamentele 
vrijheid. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor de reparatie van Saturnus: je 
eigen broek ophouden en je eigen weg gaan. In aanbouw  
 

NEPTUNUS IN VISSEN  
Wereldwijd kosmopolitisme. De uitdaging om gestalte te geven aan de 
nieuwe mens. Neptunus loopt vanaf april 2011 in het teken Vissen. In 

aanbouw.  
 

HET BETERE KOFFIEDIK  
Navigeren op de sterren : transits en persoonlijke ontwikkeling. In aanbouw.  

 
 

 

COACHING  
en chakra psychologie 

 
kostenloze downloads:  

 
HOVENIER IN EIGEN TUIN  

Groei, volwassenwording en autonomie in de biologische, emotionele en 
spirituele ontwikkeling. Naast de lichamelijk volwassenheid (letterlijk: 

volgroeid zijn), kennen we de emotionele, mentale en spirituele 
volwassenheid. Tegelijkertijd is een deel van ons ook nog kind. Vanuit onze 
volwassenheid zijn we gewend om een beetje neer te kijken op dit 

kinderlijke, emotionele en onhandige stuk van onszelf.  
Lees meer >>  
 

FILOSOFIE & TEMPERAMENT  
Ken Jezelf! Op zoek naar innerlijk licht. Van Socrates en Plato tot de 
Stoïcijnen. Als je de Griekse geschiedenis nagaat begrijp je wel waarom ze 
daar zowel de filosofie als de democratie moesten uitvingen: het was een 

driftig, wraakzuchtig volk, dat best wat hulp en aanmoediging kon gebruiken 
om zich te leren beheersen. Op de tempels in Delphi stonden aanmaningen 
om in alles maat te houden en niets te overdrijven, waaronder de bekende 
spreuk 'Ken Jezelf' (gnothi seauton). Op deze spreuk is onze cultuur nog 
steeds gebaseerd. Lees meer >>  
 

http://www.inspiratiesite.nl/Westerse%20Feng%20Shui.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/Westerse%20Feng%20Shui.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/HOVENIER%20%20in%20eigen%20tuin.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/FILOSOFIE%20en%20TEMPERAMENT.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/Westerse Feng Shui.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/HOVENIER  in eigen tuin.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/FICINO Liber de Vita.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/FILOSOFIE en TEMPERAMENT.pdf
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Cursussen en 

workshops 
 

Kijk op de website van 

het Essence College 
waar ik les geef voor 
een overzicht van de 
mogelijkheden vwb 
intuïtieve ontwikkeling 
en de opleiding tot 
Healer, Reader en 

Reader-Coach.  
 

www.essencecollege.nl  
 

VASALIS EN DE KRACHT VAN EEN STERK KARAKTER  
Het gedicht 'Uittocht' en de horoscoop van M. Vasalis. De poëtische 
schokgolven van Vasalis zijn nog lang niet uitgewoed. De krachtige 
beeldentaal die uit haar verzen spreekt is fris gebleven. Over het gedicht 

'Uittocht' in de bundel Vergezichten en gezichten (1954), wordt verschillend 
geoordeeld. Er is onder andere gesuggereerd dat dit gedicht over waarheid 
en leugen gaat; of over de bijbelse uittocht uit Egypte en dat 'blootsvoets' 

zou slaan op het doen van boete. De uittocht zou haar inspiratie betreffen, 
zodat ze hierna niets meer schrijven kon. Het gedicht is vooral uitzonderlijk 
vanuit het perspectief van persoonlijke groei. Je kunt het lezen als een 
radicale oproep om jezelf te vinden en van daaruit te leven. Lees meer >>  
 

IK VIND MEZELF TE DIK  

Overgewicht en astrale energie. In gesprek met Jolanda K. over eten, 
afvallen en 'het intuïtieve dieet'. Het kernwoordvoor de maagchakra is 
voldoening - Voldaan zijn. Een onvoldaan gevoel op emotioneel niveau 
vertaald zich gemakkelijk naar een verstoord eetritme. Overeten is een 
patroon; evenals de tegenhanger hiervan: uit balans zijn door 'ondereten', te 
kieskeurig zijn, een slechte eetlust, moeite hebben met de opname en het 
verteren van voedsel.  

Lees meer >>  
 
 

NOG MEER …  
Op de Inspiratiesite vind je een aantal korte en langere artikelen over diverse 
onderwerpen, waaronder verschillen tussen Reiki en intuïtieve ontwikkeling; 
en  

'Pietje en zijn Vriendjes' - mijn eerste boek, een curieus tijdsbeeld dat ik 
schreef op 8 jarige leeftijd ... met een verwijzing naar het chanson 'avec le 
temps' van Leo Ferre' - lees meer >>  
CV Jan de Graaf: www.inspiratiesite.nl/achtergrond1.htm. Voor een uitgebreid 
curriculum en publicatielijst klik naar:  
www.inspiratiesite.nl/CV%20en%20publicatielijst.pdf  

 

INFORMATIE OVER ASTROLOGIE 
 

op mijn website:http://www.inspiratiesite.nl informatie over  
* de Planeten - een rondgang door de astronomie, de mythologie en de 
psychologie van de kosmos;  
* je Kernkwaliteiten en je Sterrenbeeld  
* de Maan in je horoscoop en de Maankalender  

 
 

PRAKTIJK 
Jan de Graaf en cursussen 

 

JAN DE GRAAF is astroloog, lichaamsgericht therapeut, docent intuïtieve 

ontwikkeling en auteur van diverse boeken op het gebied van 

persoonlijke groei.  

 

PRAKTIJK: astrologie en persoonlijke ontwikkeling  
 

* JE GEBOORTEHOROSCOOP: een consult duurt plm 2 uur. Het 

gesprek wordt opgenomen en op cd gezet. € 135,-  

* JAARHOROSCOOP: als vervolggesprek; hoe is het gegaan, waar sta 

je nu en wat zit er dit jaar voor je in het vat. €  110,- 

* RELATIEHOROSCOOP: drie sessies met je partner om samen te 

kijken naar jullie relatie. Pakket  €  375,- 

* PAKKET HOROSCOOP EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING: je 

horoscoop plus een kennismaking met individuele begeleiding in twee 

vervolgsessies. Pakket  €  245,-  

* READING EN COACHING: beter functioneren van binnenuit  

Een sessie Reading en Coaching kost  € 80,-  

 

AFSPRAKEN: MAIL jang@inspiratiesite.nl / tel 0172-645950  

http://www.essencecollege.nl/
http://www.inspiratiesite.nl/VASALIS%20en%20de%20kracht%20van%20een%20sterk%20karakter.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/IK%20VIND%20MEZELF%20TE%20DIK.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/Pietje%20en%20zijn%20vriendjes.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/achtergrond1.htm
http://www.inspiratiesite.nl/CV%20en%20publicatielijst.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/
http://www.inspiratiesite.nl/planeten.html
http://www.inspiratiesite.nl/sterrenbeeld.html
http://www.inspiratiesite.nl/maankwaliteiten.html
mailto:jang@inspiratiesite.nl
http://www.inspiratiesite.nl/VASALIS en de kracht van een sterk karakter.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/IK VIND MEZELF TE DIK.pdf
http://www.inspiratiesite.nl/Pietje en zijn vriendjes.pdf
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DE ASTRALE 
WERKELIJKHEID  

over het ontwikkelen van bewustzijn in de 
droomwereld 

 

Wat is echt - wat 
virtueel? 

De invloed van tv en 
internet maakt, dat we 
virtueel overal bij aanwezig 
zijn. Maar, hoe echt is een 
ervaring, hoe oprecht zijn 
onze contacten via de 
sociale media? De grenzen 
tussen de 'echte' en de 
'virtuele' werkelijkheid 
gaan steeds meer 
vervagen.  
 

Dit boek gaat over intuïtie, 
helder weten - en hoe je 
kunt focussen op wat 
wezenlijk belangrijk voor je 
is. Al lezend onderzoek je 
de stof waarvan dromen 
zijn gemaakt - en dus het 
wonder van de slaap en 
van astraal bewustzijn.   

BOEKEN  
op het gebied van astrologie  

en persoonlijke ontwikkeling 
 

BOEKEN EN PUBLICATIES  

In de loop der jaren heb ik diverse boeken geschreven op het gebied 

van persoonlijke ontwikkeling. Op de website vind je 'inkijkjes' van 

deze boeken om een indruk te geven van de inhoud.  

 

BESTELLEN:  

door overmaken op rekening. nr. 54 25 580 t.n.v. Uitgeverij 

Inspiratie te Bodegraven. Verzendkosten: bij bestellingen vanaf  € 

40,- betaalt u geen verzendkosten; daaronder een bijdrage van € 2,- 

per zending. Voor alleen de Maankalender cq het Rebirthing boekje is 

dit € 1,-. Verzendkosten naar België op aanvraag.  

 
'Mythen van de Dierenriem' en 'Astro Cards' zijn in herdruk. APO - Astrologie 
en Persoonlijke ontwikkeling is uitverkocht. Verkrijgbaar zijn momenteel:  

 

 De Astrale Werkelijkheid – het ontwikkelen van bewustzijn in de 

droomwereld. Astrale energie doorzien helpt om je zekerder te voelen, 

minder beïnvloedbaar te zijn en stelt je in staat om helderheid te 

verkrijgen waar eerder alles mistig leek. Je leert om misleiding en illusies 

te doorzien en met meer gemak je eigen groei te bevorderen. Zie de 

tekst hiernaast. ISBN 97- 90-71495-07-6 Paperback 192 pag.  € 18,90  

 

 Rebirthing - verbonden ademen  informatieboekje over de Rebirthing 

Ademmethode. Je adem is in computertermen de 

interface tussen voelen en denken. Rebirthing is een 

ademhalingsmethode die je in contact brengt met je 

eigen levensenergie. Deze methode verlost je van 

belemmeringen en psychische spanningen, zodat je 

zowel fysiek als geestelijk vrijer kunt ademen. Zowel de 

ademtechniek wordt beschreven als het persoonlijke 

proces dat hierdoor in gang wordt gezet. De 

adembevrijding maakt bewust van grenzen en 

beperkingen zodat die kunnen worden opgeruimd. Ook het 

hyperventilatiesyndroom en vijf dominante bewustzijnsfactoren die 

belangrijk zijn voor geestelijke en emotionele groei worden beschreven, 

alsmede het toepassen van de affirmatie techniek.  

Informatieboekje, 22 pagina's, met foto's, 5e herziene druk €  3,25 

 

 De Hemel heeft Voeten in de Aarde - astrologie als persoonlijk en 

spiritueel pad. Astrologie gaat over onze oriëntatie in de ruimte; het 

leven op aarde en de goden van vuur, lucht, aarde en water die ons 

daarbij van oudsher terzijde kunnen staan. Tot ver voorbij de 

Renaissance waren hemel en aarde innig verbonden. Je kon de hemel 

‘lezen’ om te weten hoe het hier beneden toeging, maar ook andersom. 

De kwaliteiten van planeten en tekens waren overal op aarde zichtbaar. 

Alles wat mooi en zacht is en lekker ruikt toont de kwaliteiten van Venus; 

Mars openbaart zich in ijzer en ruzie en de kleur rood; wie in de greep 

van Saturnus was geraakt en dus ten prooi aan depressie of ziekte kon 

genezen door Venus in te zetten: een bloemetje naast je bed, druiven 

eten, lichte opbeurende lectuur en zo meer. Het bloemenstalletje in de 

hal van het ziekenhuis doet nog steeds goede zaken; maar we zijn 

tegenwoordig de sleutel kwijt om het verband te zien. Veel van onze 

gewoontes en tradities verwijzen naar een tijd, dat je de wereld 

astrologisch kon duiden. Voor de moderne astroloog is dat nog steeds zo. 

'Planeten' zijn gewoon natuurkrachten die we in en om ons heen kunnen 

waarnemen en waardoor we onszelf en de mensen om ons heen beter 

kunnen begrijpen. ISBN 97- 90-71495-04-3 Paperback 224 pag.  € 14,50 

http://www.inspiratiesite.nl/boeken5.html
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 MAANKALENDER - verandering en groei van maand tot 

maand  

Een uniek middel om de invloed van de Maanfasen in je 

leven te volgen en er gebruik van te maken! De nieuwe 

Maan is van oudsher beschouwd als een nieuw begin; 

een tijd om te zaaien, dingen helder te krijgen en 

anders aan te pakken. Zo'n nieuwe Maan valt altijd in 

een bepaald huis van je horoscoop. Je krijgt de kalender 

daarom met een computerberekening. Daarop is precies 

te zien in welke huizen (ervaringsgebieden) van je 

horoscoop de nieuwe Manen vallen - en dus ook welke 

thema's deze maan(d) voor jou van belang zullen zijn!    De kalender 

begint op het moment van bestelling, waarvoor je de datum-, tijd- en 

plaats van geboorte op moet geven.  

5e herziene druk, met computer uitdraai persoonlijke gegevens; 

inclusief verzendkosten. Prijs €  9,- plus verzendkosten € 10,-  

 

 PROJECTIE, OVERDRACHT EN TEGENOVERDRACHT  

Beeldvorming en 'plaatjes': de vicieuze cirkel van beelden. Zowel in 

persoonlijke relaties als bij alle vormen van hulpverlening, coaching, 

reading e.d. is beeldvorming bepalend voor het succes of falen ervan. 

Projectie heeft ook een helende werking in contact: 'gezien worden' is 

van levensbelang. Reader voor de Coaching opleiding. Ringband, 19 

pagina's, € 10,-  

 

 

 CHAKRA PSYCHOLOGIE 

Persoonlijke ontwikkeling, zeven bewustzijnslagen en de dynamiek 

van het evenwicht. Bewustwording is in tegenstelling van wat vaak 

gedacht wordt geen mentaal proces. Je kunt van alles gelezen 

hebben en ontzettend veel begrijpen - en emotioneel nog aan het 

begin staan van een daadwerkelijk veranderingsproces. Chakra 

psychologie bestaat dan ook voornamelijk uit oefeningen om de 

verschillende lagen van bewustzijn die ze vertegenwoordigen beter te 

leren kennen. Reader voor de Coaching Opleiding. Ringband 18 

pagina's € 10,-  

 

 

 HET HELEN VAN WROK EN MOK  

De kunst van het wraak nemen, quitte spelen, vergeven en zegenen 

in de emotionele werkelijkheid. Eigenlijk gaat het steeds weer om een 

proces van uit je trots stappen om in je hart te komen en de 

verschillende manieren om dat te bereiken. Reader voor de Coaching 

opleiding. Ringband 20 pagina's € 10,-  

 

 

 

 ASTROLOGIE EN THERAPIE - wegen tot verandering en groei  

De kenmerken van een aantal belangrijke op ontplooiing gerichte 

therapievormen en de koppeling aan astrologie komen uitgebreid aan 

de orde: Gestalt, Jung en op Jung gebaseerde astrologie, 

Psychosynthese, Process Oriented Psychology, Lichaamsgerichte 

Therapie. De horoscopen van de stichters van deze scholen geven 

een verrassend inzicht in de aard van hun leer en methodiek. Door 

deze horoscopen als voorbeeld te nemen wordt tevens een 

verhelderende indruk gegeven van de manier waarop astrologie 

inzicht kan verschaffen en essentiële thema’s kan aangeven die van 

belang zijn bij de persoonlijke ontwikkeling. Ringband, 85 blz., met 

afbeeldingen. Nog enkele exemplaren € 12,50  

 

Bestellen: zie de informatie op de vorige bladzijde.  
 

http://www.inspiratiesite.nl/boeken3.html

